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statsrådetTill och chefen för

Socialdepartementet

Regeringen beslutade den 16 1995 utredningen S 1994:attmars ge
03 Levnadsvillkori storstadsområden direktiv S 1995:35. Mednya
stöd detta förordnades den 23 1995 Karl-Petter Thorwalds-av mars

ordförande. Karl-Petter Thorwaldsson entledigades den 1son som
februari 1996. Till utsågsordförande kommunalrådet Kerstin Al-ny
nebratt den februari1 1996. Den 23 1995 förordnades leda-mars som

kommunalrådeni kommittén Christinemöter Axelsson Vivi-Anns,
Nilsson borgarrådets, bitr. kommunalrådetDag Larsson f.d.s,
Joakim Ollén m och f.d. riksdagsledamoten ThorénRune c samt
riksdagsledamoten Karin Pilsäter fp.

Kommittén Storstadskommittén. Direktiven tillantog namnet ut-
redningen dir. 1995:35 dir. 1995: 108 har i sin helhet bifogats be-
tänkandet bil. 1.

Som sakkunniga förordnades den 10 april 1995 regiondirektören
Sven-Olov Andersson, Arbetsmarknadsstyrelsen, överdirektören
Ann-Mari Begler, Socialstyrelsen, projektledaren Tommy Birgers-

byrådirektörenBoverket, Ylva Eklund, Riksförsäkringsverket,son,
departementssekreteraren Barbara Martin Korpi, Socialdepartemen-

Utbildningsdepartementet, departementsrådet Matstet, numera
Wadman, Arbetsmarknadsdepartementet. Mats Wadman entlediga-
des den 1 januari 1997. 10Den april 1995 förordnades sakkun-som
nig generaldirektören Kerstin Wigzell,även Ungdomsstyrelsen.
Kerstin Wigzell entledigades den 1 februari 1996. Till sakkun-nya
niga tillförordnades departementssekreteraren Gunilla Malmborg,
Socialdepartementet, från och med 3 1996 departements-samtmars
sekreteraren Siv Stjemborg, Arbetsmarknadsdepartementet från och
med 1 januari 1997.

Därtill förordnades den 15 juni 1995 kanslirådet Eva-expertersom
Stina Hultinger, Utbildningsdepartementet, kanslirådet Kent Ivars-

Civildepartementet, sekreteraren Birgitta Ornbrant, Arbets-son,
marknadsdepartementet, departementssekreteraren Tommi Riiho-

Arbetsmarknadsdepartementet, avdelningsdirektören Maria Ro-nen,
selius, Socialstyrelsen den 10 augusti 1995 sekreteraren Ullasamt
Åhs, Bostadspolitiska kommittén, Näringsdepartementet. Eva-Stina



SOU 1997:61statsrådet för SocialdepartementetTill och chefen4

1996den 20 november10 maj 1996 ochHultinger entledigades den
förordnades departements-Tillentledigades Kent Ivarsson. expertny

denUtbildningsdepartementet,Catharina Wettergren,sekreteraren
maj 1996.10

får sitt tredje delbetän-Storstadskommittén härmed överlämna
kande;

kojorbland betong ochAtt växa

enligt direktiven.Kommitténs arbete fortsätter

Stockholm i april 1997

Kerstin Alnebratt

OllénJoakimChristine Axelsson
Karin PilsäterLarssonDag

ThorénVivi-Ann Nilsson Rune

/Håkan Svärdman
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Del 1

staden och barnenStaten,

vår tidickeförädlande riktning, minst iinflytelserde i"Trots som
vårländerfrån alla idockförspörjasverksamma,äro snart sagt

utbreddavidtklagomål bland ungdomenverldsdel starka över en
aftagandestadmångenstädes idennasedlig förvildning. Att är

våra dagarkulturländerför alla ii vissautan gemensammasnarare
ifrågavarandedeomständigheten,förhållanden. Redan deni att

städerna ochstarkt demissförhållandena oferallt framträder i stora
tydligligger anvisningindustriidkande städerna,specielt dei om,en

modernaväsentlig del sökas.böra till Denhvarest orsakerna stor-en
på vår tid, harprägelmånga afseeendenså sinindustrin, i sattsom

arbetarklassen. Detomgestaltat familjelifvetgrundligt inomäfven
denanspråk äfenutsträckning ifocerade arbetet, i tagerstorsom

fortgår ochdagofta afbrottarbetskraften ochqvinliga natt,utansom
på indu-ödeläggande inverkanmånga fallundgå ofvakan iatt en

familjefader,familjeförhållanden. sigstriarbetarens Den sersom
och må-hela dagarnatillbringaoch för arbetenödsakad sittiatt

barn här-från hem ochborta sinahända ofta äfven sitt ärnattennog
följa barnensuppmärksamhetstånd med nödigigenom ut-attsatt ur

ockoch anlag, liksomderas bojelseroch lära kännaveckling att per-
uppfostarnfsonligen leda deras

betänkandeLigapojkskomittén sittrader inleddeMed dessa om
årskeddeförsummade barn. Dettaavseendevanartade och i sedligt

industriländer. Lev-fattigasteSverige Europas1900 och ettvar av
storstädernabarn inadsförhållandena och derasför arbetarklassen

många odrägliga.i stycken rentvar
brytningstid.Sverige iLigapojkskommittén beskriver ett en

från jord-eftersattdecennier utvecklatsunderLandet hade ettett par
från sina hem-Människorna bröttill industrination.bruksland uppen

arbetskraft.industrin behövdetill städerna däroch begav sigbygder
skogen ochSverige där malmen,form. EttSverige börjadeEtt tanytt

välstånd.växandestadigtkunskapen skapade ett

angående sedligtafseendevanartadeoch ioch förslagLigapojkskommittén 1900:Betänkande
behandling,Stockholm.försummadebarns
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dagI har vi lämnat Fattigsverige bakom och vi har efter-undeross
krigstiden kunnat skörda frukterna framgångsrikt välfärds-ettav

mångabygge, återtecken tyder vi igen befinner iattmen oss en
brytningstid. Industrin alltjämt vårt välstånd,grundpelare förär en

det har blivit glesare vid fabriksportarna skiften växlar. Ar-närmen
betarna har blivit effektivareallt maskiner och robotar. Iersatta av
dag det 200 000 färre arbetare inom industrin,är detta ärtrotsmen
produktiviteten lika hög i slutet 1980-talet. Samtidigtsom av som
detta har skett har den offentliga sektorns expansion ochavstannat
successivt minskat sitt behov arbetskraft. Under 1990-talet drab-av
bades Sverige efterkrigstidens ekonomiska kris. Den fullavärstaav
sysselsättningen förbyttes i alamerande lågkon-hög arbetslöshet,en
junkturen den internationella marknadenöver ochsvepte staten
tvingades bära allt skuldbörda. Den ekonomiska tillväx-störreatt en

avklingade och därmed också näringsflödet till modemis-ten ströps
utvecklingsoptimism.mens
står återVi igen i början epok, vi endast kan skönjaav en ny som

konturerna Ovissheten inför framtiden förhållandenatilltar inärav.
Ärsamhället förändras och frågorrad viktiga aktualiseras. fullen

sysselsättning bibehållamöjlig, kan vi och utveckla välfärdssystemet
och vilka i samhället kommer drabbas intevi klararattgrupper om
denna utmaning Särskilt frågorväsentliga utifråndessaär ett stor-
stadspolitiskt fårperspektiv. Om vi inte påutvecklingen gynnsam
arbetsmarknaden samtidigt de sociala trygghetssystemen urhol-som
kas kan de sociala och ekonomiska konsekvenserna svårabli mycket
i bådestorstäderna, i omfattning och Tendenser sådantillart. ut-en
veckling kan iakttas redan i dag.

Storstadskommittén framhöll redan i sitt första delbetänkande att
den svenska välfärdspolitikens bärande vision drömmen detär om

Måletgoda livet. för denna politik ska begränsas till möjliggöraatt
för de enskilda individerna förverkliga sina inneboende drömmaratt

meningsfullt innehållsriktoch liv.ettom
Den problematik Ligapojkskommittén konfronterades med vid

förra sekelskiftet till sin struktur identisk med deär problem visom
i dag i storstädemas Dåstadsdelar.möter bottnarutsatta som nu pro-

blemen i sociala och ekonomiska orättvisor, upphov tillsom ger en
sned fördelning livschanser mellan olika befolkningsgrupper.av
Med livschanser vi bland möjligheterna skaffa sigannat attmenar

arbete och successivt tjäna förbättra sin hälsa, skaffa sigett mer, en
påverkautbildning, och välja andra alternativ de finns tillän som

hands. Självfallet dagens situation i de stadsdelarna inteär utsatta
jämförbar förhållandenmed de arbetarklassen levde under i bör-som
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från Skinnar-grabbarnaDå otänkbartsekel. detjan detta attvarav
blandi gemenskapenskullei StockholmSöderviksbergen upptas

Slussen.från välbeställda kvarterendemanschettgossama norr om
ochumbärandenFattigsverigesknivskarpa.Klassgränserna ar-var

tendenserså dagensdetdet förbli krävshistoria och skamod attär
uppmärk-i storstädernaklyftorekonomiskaökande sociala ochtill

majo-storstäderna denåtgärdas. erbjuderFörvissooch storasammas
alltliv,tillinvånare möjligheterrikariteten dess ett gott men enav

svårarefå detdecenniet börjathar under det attstörre senastegrupp
och ungdo-barnengäller dettaåtnjuta synnerhetdessa möjligheter. I

vårastadsdelarna i storstä-i dei dag växer treutsattauppmarna som
der.

delbetänkandeStorstadskommitténs ambition med detta är att syn-
levnads- ochderasbeskrivaungdomar ochbarn ochliggöra dessa

så livschanser.vill, derasuppväxtvillkor, eller om man

uppväxtvillkorochLevnads-

ofta användsbegreppuppväxtvillkorLevnadsvillkor och är pa-som
varandra. Begrep-tillfår därmed oftarallellt och utgöra synonymer

vilevnadsvillkortvå perspektiv. Medskildadockspeglar menarpen
alltjämt bam.medan deför barnsådana betydelse ärvillkor ärsom av

bety-sådana haraspekterhandlar däremotUppväxtvillkor somom
det villi framtiden,möjligheterungdomarnasochdelse för barnens

vuxenlivet.säga vägen mot
följaktligenkanvarandra ochtvå beroendeperspektivDessa är av

delbetän-första delendet andra. Ibetingarsärskiljas. Detinte avena
ungdo-ochbeskriva barnshuvudsakligenvikandet ägnar attoss

från ungdomarsutgångspunkt ochbarnsmedlevnadsvillkor,mars
föräld-derasframför alltindirektaoch de somresurserresurseregna

föräldrarnasbland hälsa,bistår med. Dessa är annat sys-resurserrar
trygghetboendeförhållanden, fritidsvanor,ekonomi,selsättning och

viktigockså belysai denna delVisäkerhet. kommeroch att annanen
visioner. Dröm-ochungdomars drömmarnämligen barns ochresurs,

och ungdo-barnde villkorspegeloch visioner delsär somavenmar
för individensbetydelseväsentligdels har deunder,lever enmar

vuxenlivet.handlingsstrategier för mötaatt
kartlägga devibetänkandet kommerdelenden andraI att resur-av

ochoch ungdomarbarninstitutionernaoffentligade satsarsomser
verksamhets-Följandeuppväxtvillkor.derasbetydelse förharsom

kommunalaoch dengrundskolanområden kartläggs: barnomsorgen,
utelämnablandVi valtkulturverksamheten. harfritids- och annatatt
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skolbarnomsorgen, särskolan och gymnasieskolan.
Första delen delbetänkandet bygger huvudsakligen inter-av en

vjuundersökning SIFO genomförde Storstadskommitténssom
uppdrag, antologibidrag litteraturgenomgång tidigaresamt ut-en av
redningar och forskningsarbeten berör hälsa, utbildning/arbete,som
kriminalitet, fritid och boendemiljö. Därutöver har statistiskaäven
bearbetningar genomförts frågorbeträffande befolknings-rörsom
och inkomststrukturer i de stadsdelarna.utsatta

Syftet med intervjuundersökningen har varit reda huratt ta ung-
domar i de stadsdelarna uppfattar sin boendemiljö, bostads-utsatta
områdets rykte, ungdomars vilja områdesig för sittatt samtengagera
deras tankar framtiden.om

Intervjuundersökningen inleddes med kvalitativ studie där etten
fyrtiotal frånungdomar de stadsdelarna, i gruppdiskussionerutsatta
och djupintervjuer, samtalade kring nämnda problemställ-ovan
ningar. Med dessa diskussioner utgångspunkt formulerades frå-som
geställningar till den kvantitativa studien. I den kvantitativa delen ge-
nomfördes 1000 telefonintervjuer med ungdomar i storstädernas ut-

stadsdelar, 500 intervjuer med riksrepresentativtsatta urvalsamt ett
ungdomar. Därigenom möjlighet studera vad skiljerattav ges som

och vad förenar ungdomar beroende är uppväxt.som var man
Andra delen delbetänkandet baseras främst studiertreav som

kommittén har genomfört: ekonomistudien, stadsdelsstudien och
fältstudien. Närmare presentation dessa studier i börjanav ges av
del
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boendesegregation ochVad är utsatta

stadsdelar

SOUdelbetänkande Att röja hinderStorstadskommitténs förstaI
boendesegregation:1995:42 följande definition avgavs

socioekonomisk och etniskbara"Med segregation inte enmenas
frågakan ocksåolika befolkningsgrupper, detuppdelning vara omav

dessa olika uppdelningaruppdelning olika boendemiljöen Närien
bli allvarlig."sammanfaller kan boendesegregationen

verkningar iboendesegregationen och desskunna beskrivaFör att
våra både vi valt till-sinsemellan och tid, harstorstäder, över atttre

indelningStorstadsutredningens geografiskalämpa förra storstä-av
På Storstadskommitténsså primärområden. uppdragi kalladederna

uppdateringInregia dels gjorthar Institutet för regional analys en
primärområden få såde jämför-Storstadsutredningens förförra attav

beskriva den socialamöjligt, dels samlat in statistik förbara attsom
primärområden sammanställ-översiktligsituationen i gjortsamt en

bostadsområdena år 1985utvecklingen i efterning hur den lokalaav
i de storstadsregionema.ut treser

ocksåprimärområden denför segregationsstudier haranvändaAtt
grannskap,uppfyller de väsentligaste kravenfördelen de ettatt

område gränser",d.v.s bestäms naturliga motsvararett enavsom
många invånarebostadsområde, förhar tillräckligtstadsdel eller ett
basservice ochför viss offentlig och privatunderlagutgöraatt somen

identifikationsområde.invånarna sittdärför betraktas somav
derasidentifiera stadsdelarna och beskrivaFör deatt utsatta so-

utgår från relationen mellanciala struktur har vi valt metod somen
låginkomsttagare. har vihög- och Som höginkomsttagare avgränsat

På motsvarandeinkomsterna.de 20 har de högsta sättprocent som
förts tillhar de lägsta inkomsternahar de 20 procent gruppensom

mångalåg årsinkomstlåginkomsttagare. finnsBland dem harsom
året eller de haft ekono-grund studier inte arbetat hela somsom av

Ãrsinkomsternadeltid. för dessamiska möjligheter arbetaatt grup-
mått und-ekonomiska Förinte särskilt braär attett resurser.per

åld-sådan får ivika snedvridning inkomstfördelningen bland mänen
år andelen hög- och25-64 ligga till grund för beräkningen avrarna

primärområdena.låginkomsttagare i de olika
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låg,Inkomsttagarna delas in i klasser, de med hög och mellan-tre
Låg-inkomst. och höginkomstgränsema relativa och varierar bero-är

ende framgår nedanståendehur inkomsterna förändras. Som av
tablå förskjuts tiden och olika för de regionerna.gränserna över är tre

Övre för låginkomsttagare Stockholms län Malmöregionen Göteborgsre-gräns
gionen

1990 112 800 104 200 115 100
1993 106 800 99 800 700111

Nedre för höginkomsttagaregräns
1990 265 100 238 200 213 500
1993 293 000 254 700 263 000

Mot bakgrund detta blir det naturliga räkna fram förgränsernaattav
låginkomsttagarehög- och för varje region. Härmed kommer primär-

områdenas relativa situation i regionen beskrivas. För kunnaatt att
områdenasbeskriva relation mellan olika regioner och tid haröver

utgår frånklassningssystem lågin-kvoten mellananvänts,ett som
primärområde.komsttagare och höginkomsttagare i respektive Kvot-

höginkomstområden, långtvärdet för där höginkomsttagarna flerär
låginkomsttagama, lågin-mycket mindre Situationen iän är än

komstornråden omvänd, d.v.s kvoten mycket högre deIär är än
primärområden, låginkomsttagaredär hög- och procentmässigt inte

frånavviker alltför mycket varandra, denna kvot omkring Pri-är
märområdena har därefter indelats efteri klasser kvotens storlek,

åtta områdestyperkompletterat med vissa gränsvillkor. Följande har
särskilts:

Områdestyp låginkomsttagareKvot
höginkomsttagare

Extremt hög inkomst under 0,25
Mycket hög inkomst 0,25 0,50-
Hög inkomst 0,50 0,80-Över medelinkomst 0,80 1.25-
Under medelinkomst 1,25 2,00-Låg inkomst 2,00 4,00-lågMycket inkomst 4,00 10,00-lågExtremt inkomst 10,00över

Primärområden lågmed extremt hög inkomst och "extremt in-
komst invånarnassynnerligen homogena med avseende eko-är

områdennomiska I den bor överväldigandetypenresurser. ena av
låginkomsttagare,delen höginkomsttagare och inga medan inästan

område förhållandetden andra det omvända.ärtypen av
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utgångspunkt ovanstående beskrivna metoden viMed i den har
primärområdeellervalt definiera stadsdel närutsattatt en som

områdestyper: Lågstadsdelens kvotvärde 2.00, d.v.s. följ andeär över
låglåginkomst, mycket inkomst och inkomst.extremt

primärområden storstadsregionema kunde 114Av totalt 436 i om-
områdenråden århänföras stadsdelar 1994, 68till kategorin utsatta

låg ornrå-låg områdeninkomst, 34 med mycket inkomst och 12med
låg 716 905med inkomst. de stadsdelarna boddeden Iextremt utsatta

invånare år, fjärdedel regionensdetta vilket drygtmotsvarar en av
invånare. återfanns andelen in-samtliga Stor-Göteborg denI största

vånare stadsdel, 35 och i Stor-Malmöbodde i utsatt procent,som en
denna andel 27 och i Stor-Stockholm 25 procent.procentvar

mångaNedanstående bodde itabell visar hur människorl ut-som
områdestyperna.stadsdelar och i de olikasatta
Storstadskommittén begränsa kart-I detta betänkande kommer att

ungdomars levnads- och uppväxtvillkor tillläggningen barns ochav
ingårstorstadsregionemas 43 Följande kommunersju kommuner.av

Göteborg, Haninge, Huddinge,i kartläggningen: Botkyrka,
Stockholm Södertälje. fort-Malmö, och Dessa kommuner kommer

för storstadskommunerna". Totaltsättningsvis kallas de berördaatt
primärornråden96 i kommuner kan betecknasfinns det dessa som

såvi fortsättningsvis talar stadsdelarNär ärutsattautsatta. omsom
alltså sju berörda storstadskommu-det de stadsdelarna i deutsatta

invånareåsyftar.vi Sammanlagt bodde det 590 220 i dessanema som
årstadsdelar 1994, vilket motsvarade 36 de berörda stor-procent av

drygt 83 destadskommunemas befolkning och utsattaprocent av
fåMedstadsdelarnas sammanlagda befolkning i storstadsregionema.

så inom miljonprogram-undantag finns samtliga stadsdelarutsatta
årenbostadsbestånd, byggdes underd.v.s bostädermets som

fastighetsbeståndet områdenai1965-1975. Drygt 75 ut-procent av
allmän-hyresrätter och omkring 63 dessa ägsgörs procent av avav

områdenbostadsföretag. ägarandel inyttiga Allmännyttans är större
låga låga inkomster.med mycket och extremt
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invånareTabell Samtliga i berörda storstadskommuner, utsatta om-
råden, områdestyper

Invånare invånareKommun Antal och andel Andelen i stadsdelarutsatta
invånare på områdestyp:totalt fördelatav

stadsdelarutsatta låg låg lågmycket extremt
inkomst inkomst inkomst

Botkyrka 67 373 32 811 49% 19 % 60 % 21 %
Göteborg 434 767 199 586 46% 51 % 38 % %1l
Haninge 59 876 8 941 15 % 100 - -
Huddinge 73 411 23 13032 % 34 % 38 % 28 %
Malmö 238 056 94 751 40 % 24 % 50 % 26 %
Stockholm 697 361 215 562 31 % 70 % 15 % 15 %
Södertälje 67 820 15 439 23 % 72 28% %
Samtliga 1 638 664 590 220 36 % 51 % 33 % 16 %
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bamrikaDe stadsdelarna

Drygt 30 vårasamtliga barn och ungdomar i storstads-procent treav
regioner bor i de stadsdelarna. Antalet barn och ungdomar iutsatta
åldern år0-17 i de berörda storstadskommunema och bodde isom

årstadsdel uppgick till drygt 000117 1994. Detutsatt motsvararen
38 samtliga bam och iungdomar dessa kommuner och 81procent av

samtliga barn och ungdomar bor i storstadsregioner-procent av som
områdestypernastadsdelar. Om vi använder för deutsatta utsattanas

fårstadsdelarna vi följande fördelning antal barn och ungdomar:av
48 700 barn områden lågaoch ungdomar i med inkomster, drygt
40 områden låga000 bor i med mycket inkomster och 27 800 bor i
områden lågamed inkomster.extremt

Barns och ungdomars andel befolkningen i de stadsde-utsattaav
larna skiljer sig inte jämförelsei med genomsnittet för berörda stor-
stadskommuner eller storstadsregionerna. 30Drygt dessprocent av
befolkning år25 år.och drygt 20är 20än är änprocentyngre yngre
Barns och ungdomars andel befolkningen varierar kraftigt inomav

områdestypernade olika för områdende stadsdelarna. I medutsatta
låga inkomster andelen barn och ungdomar lägre genomsnittetär än
för de stadsdelarna, områden låga16 I med mycketutsatta procent.
inkomster ökar andelen barn och ungdomar till 20 och iprocent om-
råden lågmed inkomst ökar andelen till drygt 30 Iextremt procent.

områden lågaenskilda med uppgårinkomster andelenett extremtpar
till 40 procent.

Majoriteten barnen i de stadsdelarna harutsattaav
utländsk bakgrund

Omkring 56 barnen och ungdomarna i de stadsde-procent utsattaav
larna har utländsk bakgrund. Motsvarande andel för de berörda stor-
stadskommunema 32 föroch samtliga storstadsregionerär procent
28 Andelen barn med utländsk bakgrund skiftar mellan deprocent.

stadsdelarna i respektive storstad. I de stadsdelarna iutsatta utsatta
Malmö andelen den högsta, 63 Bland kommunernaär iprocent.
Stockholms län andelen 57 och i Göteborg 50är Li-procent procent.
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områ-olikakaså utländsk bakgrund i debarn medvarierar andelen
områden lågamed in-stadsdelarna.inom de Idestypema utsatta

områden medi genomsnitt 35 Idenna andelkomster är procent.
områ-låga 60 och imotsvarande andelmycket inkomster är procent

bak-låga andelen barn med utländskinkomsterden med ärextremt
grund 85 procent.

ensamstående föräldrarStor andel

barnfamiljshushållen i stadsdelarnade65 ärDrygt utsattaprocent av
områ-olikamarginellt mellan dekärnfamiljer. andel skiftarDenna

ensamstående genomsnitt 30föräldrar iAndelendestyperna. är
procent övrigtiför berörda storstadskommunerMotsvarande andel

Även storstäderna ochvariationerna mellan25 härär ärprocent. om-
någotensamståendesmå. föräldrar högrerådestypema andelenAtt är

såseparationsfrekvensen dubbelt högsammanhänga medkan äratt
familjerinvandrarbakgrund svenskabarnfamiljer medbland än

2 frånUppgifter F0B-1990.
3 1994,Socialstyrelsen.Social rapport
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Barnfamiljernas ekonomi i de utsatta
stadsdelarna

Klyftan mellan fattiga och rika barnfamiljer fastslårökar Socialde-
i Barn idag Ds 1996:57. Det främstpartementet ärrapporten en-

samstående föräldrar och familjer mångamed fåttbam har detsom
svårare ekonomiskt. Allt fler barnfamiljer har inkomster under-som
stiger Socialstyrelsens socialbidragsnonn.

Att arbetslösheten spårsina bland barnfamiljersätter i de utsatta
stadsdelarna mycket tydligtär studerar derasnär inkomster ochman
beroendet olika bidrag och ersättningar. Stockholms stads utred-av
nings- och statistikkontor USK har Dagens Nyheters uppdrag
jämfört den disponibla inkomsten hushållför tvåmed och barnvuxna
i Stockholm stad under perioden 1992 till 1994. Med disponibel in-
komst fråninkomst arbete, bidrag, studiemedelmenas summan av
och kapitalinkomster exklusive skatt. För den genomsnittliga bamfa-
miljen i staden har inkomstutvecklingen stått stilla under denna pe-
riod. Barnfamiljernas medelinkomst i staden 334 000 kronor. Där-är

har den disponibla inkomsten sjunkit i genomsnitt 3,7emot procent
i de tio stadsdelar med de lägsta inkomsterna. Se tabell 2

Tabell 2: Barnfamiljernas disponibla inkomst i Stockholms stads ut-
stadsdelarsatta

Stadsdel Disponibel medel- Inkomständring sedan1992
:âârgärlfcfggjVuxna kronor procent

Rinkeby 190 000 -10 000 -5
Tensta 205 000 9 000 -4-Universitetet 218 000 -22 000 -9
Husby 219 000 5 000 -2-Rågsved 229 000 -13 000 -6
Skärholmen 248 000 8 000 -3-HässelbyStrand 250 000 4 000 -l-Östberga 252 000 -12 000 -4
Bredäng 255 000 6 000 -2-Hökarängen 255 000 3 000 -1-
källa: DN 19961117

Medelinkomsten i dessa stadsdelar 230 000 kronor.är Lägst var
den disponibla inkomsten i Rinkeby, 190 000 kronor. ocksåDet var
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sjönk mellanRågsved medelinkomsternai Rinkeby mestsamt som
ökadedisponibla inkomstenenligt DN. Denåren 1992 och 1994,

barnfamiljerna bor. De-de rikastestadsdelar därmed 22 i deprocent
iföljaktligenKlyftorna ökar000 kronor.584medelinkomst ärras

huvudstad.rikets

socialbidragmedbarnfamiljerStor andel

inkomsternamed de lägstatio stadsdelarnabarnfamiljerna i deBland
Barnfamil-högt.mycketsocialbidragsberoendetstadi Stockholms är

socialbidragshushåll i dessasamtligautgjorde 37,6jerna procent av
bamhushåll utgjordesdessa481995.stadsdelar Drygt procent avav
ensamstående mödrar. I93ensamstående föräldrar procent avvarav

socialbi-samtligabarnfamiljerna 18genomsnitt utgjorde procent av
dragshushåll stad.i Stockholm

barnfamiljshushåll stads-i de tiohushåll samtligablandAndelen
få inak-går fram grundintesocialbidraguppbardelarna att avsom

möjligtbarnhushåll. detantalet Däremotuppgifter ärtuella attom
socialbidragshushåll antalet barnmedi samtligajämföra antalet barn

fullthelt ochår. inteåldersgruppen Förvisso dessai 0-17 är grupper
bidragshushåll inkluderariantalet barnjämförbara i och med ävenatt

hemmavarande. Medöveråriga i socialregistretbarn upptas somsom
åldersgrup-iandelen barnuppskattareservation kan vi dockdenna

drygtsocialbidrag tillnågon gång 1995 fickår under0-17pen som
HusbyRinkeby, Tensta,stadsdelarnastadsdelar. Ii dessa34 procent

procentf5040 ochRågsved andel mellanpendlar dennaoch
med detproblemetuppmärksamsärskiltfinns skälDet att vara

i Stor-Redanoch ungdomar.socialbidragsberoendet bland barnhöga
SOUhinderröjadelbetänkande Attstadskommitténs första

socialbidragsberoende riskerarpåpekades ökat1995: 142 attatt ett
princip, nämligengrundläggandevälfärdssamhälletsundergräva

medsuccessivtocharbete och inkomst ersättassambandet mellan en
snabbt kanfinns tendenserinkomst. Detbidragprincip somgerny -
ungdomarstuderatTapio Salonen harpåskynda sådan utveckling.en

årsvid 18socialbidragstagaredebuteradefödda 1974 och somsom
fort-dessahälftenår uppbarålder och funnit närmaretreatt avsenare

sannolikhe-på, Salonen,tydersocialbidrag.farande Detta attmenar
tidigaresocialbidragsberoende ökarför bli fast iatt ett manten

via Utrednings- ochinförskaffats4 från stadsdelarnaharsocialbidragstagareUppgifter sta-om
stad.tistikkontoret i Stockholm
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socialbidragstagaredebuterar som
Riksrevisionsverket Välfärd i verklighetenRRV visar i rapporten

SOU 1997:24, Storstadskommittén,gjorts uppdrag attsom av
barnfamiljernas beroende olika bidrag i de stadsde-är stort utsattaav
larna.

bidrags-RRV granskade barnfamiljernas disponibla inkomst och
beroende ii stadsdelarna Husby i Stockholm, Bergsjön Göteborg och
Rosengård nedanstående framgåri tabell 3Malmö. Av närmareatt

åråldersgruppenhälften samtliga barnfamiljsföräldrar i 25-44 iav
in-dessa stadsdelar socialbidragsberoende. Andelen föräldrarär vars

två bestårtill tredjedelar förtidspension, ersättningkomst av p.g.a.
arbetslöshet, socialbidrag kombinationer ersättnings-eller dessaav
slag högst bland barnfamiljer med barn och i stadsdelarna Ro-är ett
sengård med och i Bergsjön med 13,117 procent procent.

Tabell 3: Bidragsberoende disponibel inkomst i vissa stadsdelaroch

hushåll hushållStadsdel Andel Andel Disponibel
med socialbidrag disponibla medelinkomstvars

samtligainkomst till bland
barnfamiljshushållbestårminst 1/3

år,åldern 25-65bidrag och/eller i
ersättningar. 1994.

Bergsjön 219 700
år,25-44 l barn 48,0 13,1
år,25-44 2 eller fler barn 43,6 4,9

Rosengård 178 500
år,25-44 l barn 58,8 17,0
år,25-44 2 eller fler barn 62,8 7,1

Husby 221 000
år,25-44 l barn 45,8 4,5
år,25-44 2 eller fler barn 38,5 1,1

Källa: RRV, Välfärd i verkligheten, SOU 1997:24

5 fåSalonen,Tapio, i bli ungdomarsetablering olika marknader,Att rapportvuxen om-
från Barn- och ungdomsdelegationen,1996.
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mår ibarnen och ungdomarna deHur
stadsdelarnautsatta

Om ochGod hälsa kräver goda levnads- och uppväxtvillkor. barns
försvåras naturligtvis deras förutsättningarungdomars hälsa vacklar

påverkas ocksåtill goda uppväxtvillkor, deras välbefinnande avmen
mår. ovärderligt.hur deras föräldrar Glada och friska föräldrar är

någon uppmärk-Denna enkla sanning har emellertid inte väckt större
svårt sig för-samhet inom folkhälsoforskningen. Det uttalaär att om

hälsotillstånd, bådeäldrarnas i allmänhet och i synnerhet, det gäl-när
ler föräldrar bosatta i stadsdelar. finns detDäremotär utsattasom

beskrivningstudier och folkhälsostatistik kan översiktligsom enge
invånares inte orimligtsamtliga hälsa i de stadsdelarna. Ettutsattaav

antagande skulle föräldrars hälsa inte skiljerkunna nämnvärtattvara
frånsig befolkningens i övrigt i dessa stadsdelar.

mårMalmö stads folkhälsorapport 1996, Hur Malmö denär se-
hälsastorstadsinvånamasstudien visarRapportenövernaste att

malmöiternas hälsa följer det socioekonomiskagängse mönstret,
mindredvs. de välbeställda vid god hälsa, medan hälsan hos deäratt

bemedlade i staden tydligaste indi-Denär avsevärt sämre.grupperna
katom befäster detta skillnader i medellivslängd mellan deärsom

invånare.olika stadsdelarnas Medellivslängden i Malmö lägst i deär
inner-stadsdelar har de lägsta inkomsterna, det vill i Södrasägasom

Rosengårdstaden, och Kirseberg. Skillnaden mellan dessa stadsdelar
år ochoch de hade den högsta medellivslängden 6,2 för mänärsom

åter-år3,3 för kvinnor. stadsdelar medellivslängden lägstI de där är
också då-finns den andelen individer upplever de harstörsta attsom

såsomlig hälsa. Vad gäller andra folkhälsoindikationer alkoholkon-
dåligasumtion stillasittande fritidsvanor,och rökning, kostvanor,

återfinns de högsta i stadsdelar. försandelama dessa I ettrapporten
så kallade bristande sociala och vilketresonemang om resurser

det kan öka risken för olika sjukdomar och för tidig död. Försätt en
förank-detta använder begreppet bristande socialmätaatt man

lågt dåligtring, belas-d.v.s socialt deltagande, emotionellt stöd och
Även återfinnsarbetsmiljö. detande psykosocial i detta avseende

6 mårHur Malmö Folkhälsorapport 1996,Malmö stad.
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högsta värdena i de stadsdelarna.utsatta
Ekonomisk påverkarfaktor människorsärstress en annan som

psykosociala förhållanden på-hälsa, enligt Ekonomiskarapporten.
verkar människors rörelsefrihet och möjligheter förverkliga sinaatt
drömmar. Knappa ekonomiska kan leda till psykosocial be-resurser
lastning, förmå-ökad och hälsa. Detta har isämre mättstress en man

betala Rosengård,sina räkningar. SödraI innerstaden iatt samtgan
invånarna svårigheternaFosie hade de klara ekonomin.största att av
framhåller måsteRapporten avslutningsvis hälsopolitiken handlaatt

skapa förutsättningar för livssituationer där människorna harattom
möjligheter utveckla kontroll, och känslaatt engagemang en av sam-
manhang i ocksåtillvaron. berör avslutningsvisRapporten specifikt

framhållerbarns hälsa följande:och
uppväxtvillkor"Barns viktiga för hälsan. barn skall få braOmär

möjligheter vid livets början beror på våramycket hur boendemiljöer
Bostadssegregationen iMalmö, den har bli-ingetärut. nyttser men

uttalad under 1980- och 1990-talet. har dessutomvit Nu högmera en
arbetslöshet tillkommit. segregerad boendemiljöAtt iväxa upp en
och familji kontakt med arbetslivet lätt förlorargörutan atten man
kontakten med samhället. Sociala bostadsförnyelseprogram där-är
för viktiga folkhälsosynpunkt, liksom skapa möjligheter för deattur

bostadsområden.boende delta aktivt utvecklai sinaatt att
Ökad också frånojämlikhet i hälsa Stockholms län.rapporteras

årRedan 1991 observerades dödligheten och vissa sjukdomaratt
invånarnaökade bland lågin-i länets södra delar där andelstoren

komsttagare bor. Stockholms folkhälsorapportI läns 1994 kunde
brutits.3någradessvärre inte tecken denna trend hadeattman se

Höga ohälsotal hos befolkningen

såEn indikation befolkningens hälsa det kallade ohälsotalet.är
påOhälsotalet beräknas antalet dagar med sjukpenning-ersättssom

försäkring, arbetsskadeförsäkring, sjukbidrag och förtidspension och
fördelat sjukpenningförsäkradeantalet och förtidspensionärer.
Ohälsotalen mycket höga bland befolkningen i de stadsde-är utsatta
larna i Stockholms län. visarDet sammanställning Dagensen som
Nyheter gjorde frångrundval statistiskt material Landsting-ettav

institut för regional analys Inregia. Totalt ingick 20 stadsdelarets
invånaredär andelen med utländskt medborgarskap eller utrikes-

7 mårHur Malmö Folkhälsorapport 1996,Malmö stad
8Folkhälsorapport 1994 hälsoutvecklingeni Stockholmslän, Stockholmsläns landsting.om-
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födda stadsdelens befolkning. Det40översteg procent genom-av
år 1991 l Lika högtsnittliga ohälsotalet för dessa stadsdelar 7 varvar .

stadsde-församling i Göteborg, där deohälsotalet i Angereds utsatta
såGårdsten dubbelt högtLövgärdet ligger.larna och Det nästanvar

Sverigegenomsnittet isom
hälsotillståndet delvisi stadsdel,indikationEn somenannan

får andelenstuderasammanhänger med ohälsotal, attman genom
erhållit sjukpenning i 30 eller fler dagar underhar ettpersoner som

år. sjukpenninger-genomsnitt uppgick andelen fickI sompersoner
år 10,3 i desättning i 30 eller fler dagar under 1994 till utsattaprocent

områdestyp låg 9,0inkomst" motsvarande andelstadsdelarna. I var
områdestyp låga och iinkomster 11,5i mycket procentprocent,

områdestyp låga inkomster 12,5extremt procent.

försämrar föräldrarnas hälsaArbetslösheten

problem, iinte enbart samhällsekonomisktArbetslöshet är utanett
långvisar rad studier,allra högsta grad folkhälsoproblem. Detett en

från människor och med varieradedels olika länder, dels olika me-
också vilket barnstudier har undersökttoder. Ett dessa sättpar av

påverkas socialmedici-sina föräldrars arbetslöshet. Urban Janlert,av
Umeå studier kunnat peka lägrevid universitet, har i sinanare

fäder.bland till arbetslösa Enfödelsevikt och högre dödlighet barn
framtidsplaner visarstudie barns studieresultat ochholländsk av

framgångsrika ifäder mindrebland barn med arbetslösa ärannat att
lågutbildade ochEffekterna sig för barn tillskolan. visar störstvara

arbetslösa."långvarig då föräldrarnamed arbetslöshet eller bägge är
månganågot för föräldrararbetslöshet tillhör vardagenJust är som

för-Vi kan följaktligen dessai de stadsdelarna. ävenutsatta anta att
arbetslöshet, vilkethälsoförluster med anledningäldrar drabbas avav

påverkar välbefinnande. Arbetslösheten blandi sin deras barnstur
småbarnsföräldrar stadsdelarna alarmerande hög.i de ärutsatta

åldern år år 1994 minsttredjedel barnen i 0-6 hadeDrygt enen av
för riket i övrigt 8arbetslös förälder. Motsvarande andel var

procent. nedanstående framgår arbetslösheten blandtabell 4Av att
lågasmåbarnsföräldrar områdestypeni inkomster ochlägstvar

områden låga regio-i extremt inkomster. Studerar dehögst med

9Gunnaredsårsredovisning1995,Göteborgstad.
O och välfärd. Folkhälso-Starrin, Hagqvist,C. och Rantakeisu,U., i Arbetslöshet,folkhälsaB.
institutet 1996:86.
" Social 1994,Socialstyrelsen.rapport
Z årligaBarnombudsmannens till regeringen 1997.rapport
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oroväckande. I Malmösförhållandena blir bildennala än utsattamer
små-låg blandlåga arbetslösheteninkomsterstadsdelar med extremt

områdeni motsvarade56 ochi genomsnittbarnsföräldrar procent
Stockholms läniBland kommunerna50i Göteborg procent. var

områden Varför skillna-20 dessamotsvarande andel i dessa procent.
Botkyrkainte utslutas. Istatistiken kanoffentligader Brister i den

invånarna för-saknarfjärdedelfunnitkommun har att somavman en
försäkrings-arbetsförmedling,registrerade hossörjning varken är

försörjer sig.människorhur dessasocialtjänst. Ingenkassa eller vet

årSmåbarn föräldrararbetslösa0-6 medTabell 4:

föräldrarår arbetslösa0-6 medAndel barnKommun
Områdestyp:utsatta

Stadsdelar låglåglåg mycketinkomst extremt
inkomstinkomst
50%28%28%40%Göteborg
56%51%51%54%Malmö
27%12%12%län 20%Stockholms
35%34%17%27%Samtliga

StorstadskommitténKälla:

hårt gällerarbetslöshet. DetsärskiltdrabbasNyanlända flyktingar av
förArbetslösheten haroch bosnier.somalier, iranieri synnerhet

invandrarbak-Många barn medmånga utanförskap.inneburit ökatett
blivit detinsatser harsocialtjänstensaktualiserats förgrund harsom

psykosocialallvarligföräldrar drabbasskälet derasjust det att avav
förlo-upplevelsepsykisk ohälsa,sig ikris, bland annat yttrar avsom

bäst be-exilkris kanskeInnebördenoch exilkris.rad föräldrarroll av
ochfrån barnshämtatföljande citatskrivs med är rapport omensom

levnadsvillkor i Skärholmen:ungdomars
sjalv.förlorat hela Jaghar migtill är"Sedan kom Sverige jagjag

utbildning,harJagutanför. inte jagJag Jagingen. är.är vet vem
familj behöver migarbete. intefår Mindet räknas inte. Jag ingetmen

ochkan,barn Deinte jaglängre försörjare. Mina är. vetvet vemsom
makthar minsvenska samhället. Jagförstår detjag iän tappatmer
skallförebild och hurförVaddem, de fostrar jagfostra mig. äratt en

gå till föreningenkanåt kommaför in. Jagbärajag mig ett tagatt
våra gamla hem-tillbakamånga och ioch lura själv. Där vimig är

"13dåsedanländer och roller. Men

kartläggning13 stadsdelsnämnd24, Eni SkärholmensPå och ungdomarbred front för barn om
Outinen.ProjektledareKerstinuppväxtvillkor,barnsoch ungdomars
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Allt fler barn med utländsk bakgrund far illa

Konsekvenserna ökat utanförskap bland invandrarföräldramaettav
går snabbt avläsa i socialtjänstens statistik. I Skärholmen i Stock-att
holms stad drygt 18 åldersgruppensamtligaär barn i 0-12procent av
år med utländsk föremålbakgrund för socialtjänstens insatser. Mot-
svarande andel för barn med svensk bakgrund i stadsdelen 3är pro-

åldersgruppen årI 13-19 11 ungdomarna medärcent. procent av
utländsk bakgrund aktuella för socialtjänsten jämfört med 4 procent

bakgrund.för ungdomar med svensk
Att allt fler barn med utländsk bakgrund föremålblir för social-

tjänstens insatser också från flera andra stadsde-rapporteras utsatta
Gårdstenlar. I och Lövgärdet i Göteborg, Ökar antalet omhänder-
barn med invandrar-/flyktingbakgrund kraftigt. Drygt 10tagna pro-

åldernungdomarna i år16-21 i dessa stadsdelar placeradecent ärav
institution eller familjehem. Totalt hade socialtjänsten 245 barn

och ungdomar årplacerade under 1995 till kostnad 23 miljoneren av
Tvåkronor. år tidigare kostnaden 29 miljoner, inten-var men genom

siñerade insatser och arbetsmetoder har socialtjänsten lyckatsnya
sänka kostnaderna med 6 miljoner. Dagens kostnader i stadsdelen
Gunnared för vårdköpt till barn och ungdomar drygt 25motsvarar

bamomsorgens nettokostnader.procent av
Vårby GårdI stadsdelen har antalet placerade barn och ungdomar

någotsjunkit sedan början 1990-talet. Totalt 61 barn ochav var ung-
domar år0-21 placerade HVB-institution årunder 1995 till en
kostnad 17 miljoner kronor. Denna kostnad hela 47motsvararav pro-

bamomsorgens Vårby Gård.nettokostnader icent av
Socialtjänstens kostnader vårdför fårbarn och ungdomar stads-av

delarna själva bära. Förvisso tillämpar flertalet storstadskommuner
resursfördelningsmodeller kompenserar stadsdelarna för dessasom
kostnader, allt fler upplever dessa modeller brister. Riksrevi-attmen
sionsverket RRV uppmärksammar detta problem i Väl-rapporten
färd i verkligheten SOU 1997:24:

Problemet denna modell inte för vissaatt anpassatsanses vara
förändringar Eftersom tilldelningen sker "påse",i dvs.typer av en

klumpsumma utbetalas för år; kommervarje stadsdelsförvaltningen
tvingas omprioritera inom verksamheten oförutsedda kostna-att om

der för vissa extraordinära ändamål uppkommer ofta framförtEtt
exempel gäller konsekvenser följer kraftigt uppkomna varia-som av

dentioner köpta vårdeni för missbrukare eller utgifter för placering

På bred front för barn och ungdomar i Skärholmensstadsdelsnämnd24.



stadsdelarna 27demår barnen och ungdomarna1997:61 iSOU Hur utsatta

fåtal fler omhänderta-blir redanungdomar. Resultatetvissa att ettav
ledermissbrukarvård blir aktuellt,eller ärenden där köpganden av

för förvaltningen/J.ökningar utgifter Pengarnatill kraftiga av
stadsdelsförvaltningens ramar."sådantmåste läge frami inomett tas

fyraåringarnaUtvecklingsförseningar hos

fyraåringarna och färreutvecklingsförseningar hosFörekomsten av
något bamhälsoöverläka-barnläkare i de stadsdelarna, ärutsatta som

årsrapport. Bremberg och hanskonstaterade i sinSven Brembergren
frånfyraårskontrollemakollegor har sammanställt resultatet samt-av

faktorerbamavårdscentraler kombinerat detta medliga BVC och
såsomi och stadsdelarnaspeglar livsvillkoren kommunerna an-som

lågutbildade, fannoch socialbidragstagare. Mandelen arbetslösa ett
fyraårskontrollemavid ochsamband mellan utfalletmycket starkt

framgårnedanstående diagramsociala indikationer. Av lolika att an-
fyraårskontrollen uppgif-vid därdelen inte klaradebarn testernasom
föremålbestår huvudfo-och ritai rita kors, räknaett treterna att en

från årsförskolastadsdelar. Allmänting högst i länets treutsattavar
ålder i de stadsdelarnaoch stödjer föräldrarnainsatser utsattasom

utjämna skillnaderna mellan barnen,skulle ha förutsättningar att me-
Bremberg.nar

olika delar inom Stock-barnläkare varierar kraftigt mellanAntalet
gårgenomsnitt det 6000 barnholms län, enligt Sven Bremberg. I per

i Danderydskommuner medan det däremotbarnläkare i länets södra
går framtid kommer3500 barn barnläkare. Inomkommun en snarper

åstadkomma bättre för-förändringar ske föremellertid vissa att att en
bamläkarkåren förvisso högsti länet. Bamläkartäthetendelning ärav

bamhälsovården bedömasväsentlig, enligt Bremberg bör ut-men
ifrån barnhälsosektorn,personella inomdet totala antalet resurser

barnavårdscentraler,personal vidfrämst allmänläkare,utgörssom av
bamhälso-fördelningoch barnläkare. En bättreskolsköterskor av

framgångsriktvårdsresurserna folkhälsoarbete in-nödvändig. Ettär
måste miljö.enligt Bremberg fokuseras till barnets Detriktat barn

vi söka för finna förkla-i begränsningarna i denna miljö skaär att
mil-förväntat. Fokus för dennaringen till barn inte utvecklasatt som

fritids-familj, förskola, skola,jöstudie inbegriper barnets grannar,
bostadsområdena.fysiska miljön iverksamhet, föreningar densamt

benämnasmiljöer i modernt folkhälsoarbeteDessa brukar som po-
formas i allt väsentligt kommunernatentiellt stödjande och genomav

resultatinstitutioner förskola och skola och är ettytterst av sam-som
därför det viktigt dessahällsplaneringen. Bremberg tycker är attatt
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fyraårskontrollenDiagram 1: Andel barn inte klaradesom

Skärholmen

Spånga, Tensta, Rinkeby

Kista, Husby, Akalla

Värmdö

Solna

Botkyrka

Upplands Bro

Salem

Ekerö

Vantör

Sollentuna

Enskede

Täby

Danderyd

40%

Källa: Barn idag, 1996:57Ds

institutioner påverkamöjlighet barnen derasoch inställningattges
frågortill vissa föravgörande deras hälsa. skolan handlarIärsom

det utveckla allmän policy där sociala nätverk och öppenattom en
verksamhet olika slag kan utvecklas. Bremberg inte dettror attav
individcentrerade perspektivet, bland socialtjänsten till-annatsom

stort.förmågalämpar, påverkahar barn och ungdomar i Dennaatt
åsikt delas barnöverläkaren Claes Sundelin i Uppsala.även Hanav

åtgärder riktar sig enbart till barn familjer ioch riskzo-attmenar som
framgångsrika. åtgärdersällan Dessa saknar tillräcklig räck-ärnen

fångavidd för barn befinner sig riskzonen.näraatt upp som

Många svårigheterbarn med i Rinkeby

fjärdedel någon gångEn samtliga barn i Rinkeby har rapporteratsav
med svårigheter.fysiska eller psykiska Detta framkommersymtom

5 Telefonintervju med Sven Bremberg,barnöverläkarei sjukvårdsområdetsydvästra i Stock-
holms landsting 1996.nov.
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i Rinkeby,särskilt stödi behovKartläggning barni rapporten avav
landstingStockholmsi Rinkeby ochStadsdelsnämnden genom-som

fåblandkartläggningenSyftet medförde 1993. attannat envar
svårig-särskilt stöd och derasbarn med behovöversikt avav gruppen

används. Flest barnstödinsatsersamhälletsbild hurheter samt avge en
förskoleål-åråldrarna 13-15 37%. Irapporterades iproblemmed

språkutveckling vanligaste problemet. Idetochförsenad tal-dern är
koncentrationssvårigheter vanligaste problemetdetskolåldern är

inlämingssvårigheter högsta-vanligastlåg- mellanstadiet ochoch
" andraproblemorsaker till barnsfann bidragandediet. Man att re-var

18%,omgivningenifamiljen 24%,lationsproblem inom stress
flyktingproblematikomsorgsförmåga 17%,bristandeföräldrarnas

Visakundekriminalitet 3%. Vidare6% och8%, missbruk attman
förskoleåldem pojkar med turkisktdet överre-i ursprung som varvar

språkutveck-försenad tal- ochhadebland de barnpresenterade som
svåra kontaktstör-dessutomproblem hadeling. flesta med dettaDe

ocksåvisadeKartläggningenförsenad utveckling.ningar eller att
utvecklings-ochmånga med allvarligabarn har symtomrapporterats

eller ikända PBUvilka dock inte omsorgsnämn-förseningar, var
mel-samverkanråda föreslogdessa bristerbotden. För attatt man

dennabör utökas ochi stadsdelenlan olika verksamheter att samver-
16innehåll definition.får klartydligt ochkan ett en

dåligastadsdelar harinvandrarrikaungdomar iSvenska
kostvanor

dekostvanorhar betydligtstadsdelar änUngdomar i sämreutsatta
framkomfrån stadsdelar.bemedlade Detta närbättrekommersom

ungdo-blandundersökte kostvanomafolkhälsosekretariatGöteborgs
8. mindrestadsdelarnaårskurs i deUngdomarna äteri utsattamar

måltidsordning. Dettahargrönsaker och skräpmat, sämresamtmer
låga, enligtskrämmandefrukostvanomagäller framför allt ärsom

iungdomarsvenskatycksspecielltutredarna. En utsatt grupp vara
invandrarbakgrund iungdomar medstadsdelar, medandessa samma

ocksåUndersökningen visarbättre kostvanor.stadsdelar verkar ha att
socioekono-skillnaderna iklart följeröverviktiga ungdomarandelen

Kondi-stadsdelarna.andelen i demed den högstamisk utsattastatus
också. stadsdelarUngdomarna ition och idrott granskades utsatta an-

stadsdelsnämnd1° juni 1993,Rinkebyssärskilt stöd i Rinkeby,Kartläggning barni behovavav
landsting.och Stockholms

GöteÄlvsstudien, årskurs 1996,Göteborgs7 ibland ungdomarstudie kostnadsvanoraven
folkhälsosekretariat.



30 mår barnenHur och ungdomarna dei stadsdelarna SOU 1997:61utsatta

sig dåligasina kostvanor och övervikt ha bra kondition,trotsser en
åtminstone bland pojkarna. Det förgäller flickorna. I kart-motsatta
läggningen framkom andelen ungdomar sig ha möjlig-att som anser

påverkaheter sin hälsa högst i de stadsdelarna.att utsattaegen var
Detta forskarna anmärkningsvärt bakgrund de i öv-motanser som av
rigt negativa variablema.

Friska förråaselever, skolklimatetmen

Storstadskommittén tillfrågathar skolsköterskor och barnhäl-annan
sovårdande personal i flera stadsdelar elevernas hälsa.utsatta om
Samtliga intygar det flertalet elever friska, antaletäratt stora attmen
elever med olika former behov ocksåökar. Detta kommer till ut-av
tryck i Göteborgs skolhälsovårdsrapport.stads Föräldrars arbetslös-
het och missbruk flyktingfamiljemas integrationsproblem ärsamt
några de framhålls i Skolsköter-orosmoment rapporten.av som
skorna ocksåhar ökad tendens till tobaksbruk hos ele-noterat en

ökad alkoholkonsumtion och i viss utsträckning även tyngreverna,
droger oroande kroppsñxering bland flickorna. Man upple-samt en

också råare.klimatet på skolorna har blivitattver

Sammanfattning

Vi har i detta kapitel visat följande:
Invånarna i de stadsdelarna har betydligt hälsa övriga invå-sämreutsatta än-

i storstäderna. Medellivslängden lägre, alkohol- och tobakskonsum-ärnare
tionen högre och kostvanoma Mångabristfälliga. invånareär uppleverär
också ekonomisk påverkar deras psykosociala hälsa.stress som
Ohälsotalen i genomsnitt dubbelt så höga i deär stadsdelarna iänutsatta-
Övriga landet.
Forskning visar entydigt arbetslöshet allvarligt folkhälsoproblemäratt ett-

påverkar barns och ungdomars hälsa och utveckling.som
Arbetslösheten småbarnsföräldrarbland i de stadsdelarna alarme-ärutsatta-
rande hög. Drygt tredjedel åldern årbarnen i år0-6 hade 1994 arbets-en av
lösa föräldrar.
Flera stadsdelar antalet barn far illa ökar. Detutsatta rapporterar attom som-

i synnerhet barn med invandrarbakgrundär aktualiseras för socialtjäns-som
insatser.tens

Studier i Stockholms län visar andelen barn fyraårskon-inte klararatt som-
trollen högst i de stadsdelarna.är utsatta
Framgångsrikt folkhälsoarbete inriktat på barn bör fokuseras på barnens-
miljö, bland inbegriper familjen, förskolan fy-och denannatsom grannar,
siska miljön i bostadsområdet.

18Sammanställning årsredogörelser,läsåret Skolhälsovården1994-95, i Göteborg.av
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utbildning arbeteUngdomar, och

Målmedveten ungdom

Målmedvetenheten stadsdelarnabland ungdomarna i de ärutsatta
bland övriga i framkom i Storstads-ungdomar landet. Dettastörre än

kommitténs intervjuundersökning i storstädernasAtt växa ut-upp
områdenbostadsområden. Hälften ungdomarna i dessa harsatta av

fler ungdomarbestämt sig för vad de vill i framtiden. Det ärgöra
sig för de villmed invandrarbakgrund, 62 bestämt vadprocent, som

jämfört 46 svenska ungdomarna. övrigamed de Igöra, procent av
förlandet det andel ungdomar har bestämda planerlägreär en som

några alls.framtiden. Hälften dessa har inte bestämda planerav
sig,Bland dem bor i lägenhet har bestämt motsom varannan var

fjärde i villa. Handlingsstrategin ungdomar i debor när utsattasom
fattastadsdelarna vill förverkliga sina drömmar verkar snabbtattvara

Målmedvetenheten påverkabeslut sitt liv. kanskeär sättett attom
den osäkerhet känner inför framtiden. Oron för arbetslöshet ärman

någotnämligen högre i de stadsdelarna i övriga landet.änutsatta
Bland vissa finns drivkraft tilldessa ungdomar mycket starkav en

inteutbildning, arbete och bostad, medan andra ungdomar kanske
socialt.känner sig ekonomiskt ellersamma press, vare

då ungdomarnas handlingsstrategier för framtiden ochHur utser
vilka ska de välja för komma dit För det flertalet ärvägar att stora

nå mål.utbildning för sitt oerhört medvetnamedlet De är attatt om
långagårinträdesbiljetten till arbetsmarknaden via studier. Den stora

stadsdelarna,majoriteten, 65 ungdomarna i de ärprocent, utsattaav
årsockså mångaskaffa sig utbildning kräverinställda att en som

studier.
redovisa ak-Vi kommer i följande avsnitt begränsa tillatt attoss

två delbetän-tuell statistik ungdomarnas utbildningsval. I delom av
kandet vi i kapitlet annorlunda skolan, utveckla dis-kommer Den att
kussionen den sociala snedrekryteringen till högre studier ochom

grundskolankonsekvenserna de förändringar genomförts iav som
under l990-talet.
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gårMajoriteten i yrkesutbildningen

gymnasieskolan tillhör det vanligaste utbild-Yrkesutbildning
åtminstoneningsvalet för i de stadsdelarna,ungdomar utsatta om

år gymnasie-till ungdom födda 1974 med avslutadman ser gruppen
från år genomgick dessautbildning 1994. genomsnitt 51I procent av

2-3-årig yrkesinriktad gymnasieutbildning, drygt 43ungdomar en
3-4-årig teoretisk utbildning och restrerande 6procent procent enen

2-årig teoretisk utbildning.

genomgångenår gymnasieutbild-Tabell födda 1974 med5: Ungdomar
årning 1994

Områdestyp Utbildningsval
år år år2-3 23-4

teoretisk yrkes teoretisk
Utsatta stadsdelar 43 5 6
Stockholm 46 48 6
Göteborg 42 51 7
Malmö 34 59 7

Låg inkomst 46 847
Stockholm 48 44 8
Göteborg 51 41 8

32 61 7Malmö

lågMycket inkomst 39 56 5
Stockholm 44 52 4

6Göteborg 37 57
61 6Malmö 33

lågExtremt inkomst 43 52 6
Stockholm 43 52 5

5Göteborg 41 54
Malmö 42 49 9

Källa: Storstadskommittén

bådeYrkesutbildningarnas popularitet högre i Malmö och Göte-var
genomgickborg jämfört med Stockholm. högsta andelenDen som en

3-4-årig återfanns bland ungdomar i deteoretisk utbildning utsatta
i Stockholms län. i tabellstadsdelarna i kommunerna Värt att notera

3-4-åriggenomförde teoretisk5 andelen ungdomarär ut-att som en
låg ibildning i stadsdelar med inkomst högre stadsde-änextremt var

låg jämfört 39lar med mycket inkomst, 43 medprocent procent.
bland de stadsdelarnaAndra intressanta iakttagelser kan göras utsatta

3-4-årigi teoretiskMalmö. Där andelen ungdomar lästesom envar
lågaområdengymnasieutbildning i med inkomster.högst extremt

dåfrån årögonblicksbild 1994. situationenDetta Hurvar en ser
år Något ii dag 1997 jämförbart material finns inte tillgängligtut
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dagsläget, våri intervjuundersökning SIFO genomfördemen som
tillfrågades ungdomarna vilken gymnasieutbildning de i färdom var
med genomföra. Drygt 55 frånungdomarnaatt deprocent utsattaav
stadsdelarna de genomgick gymnasieutbildning. Yr-attuppgav en
kesutbildningens popularitet bekräftades också i denna undersök-
ning. Cirka 61 ungdomarna i dessa stadsdelar genomgårprocent av

yrkesförberedande Restrerandeett delen, 39 procent,program. ge-
nomgår studieförberedande Flest eleverett samlar detprogram. sam-
hällsvetenskapliga 21 medan detprogrammet, procent, naturveten-
skapliga samlar 18 Det fler pojkar flickor gårär än detprocent. som
naturvetenskapliga Förhållandet däremot detärprogrammet. mot-

vad gäller det samhällsvetenskapligasatta programmet.
Andelen ungdomar i övriga landet genomgår yrkesförbere-ettsom

dande 54 ochär studieförberedande 46procent ettprogram program
Andelen elever bor i lägenhet bland dessaprocent. ungdomarsom
gåroch studieförberedande lägreett genomsnittet,är änsom program

lika högt i de stadsdelarna, nämligen 39utsattamen som procent.
Vår intervjuundersökning indikation situationen i dagattger en
inte någoti väsentligt avseende skiljer från årsig 1994.

Ungdomar och arbete

Idag det utbildningär gäller för ungdomarna. Drygtsom procent
alla gårungdomar vidare till gymnasieskolan efter grundskolan,av

vilket betyder andelen åldernungdomar i 16-20 år arbetaratt ärsom
få. Men bland de allt inte gåttytterst har vidare tilltrotssom gymna-

siet arbetslösheten mycket vårär hög. I intervjuundersökning uppger
drygt 20 de ungdomar hade avslutatprocent grundskolan ellerav som
gymnasiet de arbetslösa. Därtillär ytterligare fem nå-att är iprocent

arbetsmarknadspolitisk åtgärd. Ingen dessa ungdomar äldreärgon av
år.20 Andelen åldersgruppenän ungdomar i år18-24 som var ar-

betslösa eller i arbetsmarknadsåtgärd i de stadsdelarna iutsatta var
1995 i genomsnitt 14 Ungdomsarbetslösheten blandprocent.mars

de ornrådestypemaolika områdenhögst i lågamed mycket ochvar
låga inkomster, 17 Motsvarande områdenextremt andel iprocent.

lågamed inkomster ll procent.var
Stockholms stads Skolförvaltning har skrivit med rubri-rapporten

nånken, Bra bryr sig 199624, bakgrundatt sitt informa-mot av
tionsansvar, för möjliggöra insatser för de ungdomaratt sigsom vare
arbetar gåreller i skola. Rapportens underlag utgjordes enkätsvarav
från 1 654 åldernungdomar i år.16-19

Enligt finns det drygt 23 000 ungdomar åldernirapporten 16-19
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informa-stadensomfattasungdomar400år. det 3dessaAv är avsom
svarade.654endast 1enkätenñck070 ungdomar3tionsansvar. men

deålderi denna250 ungdomardet attSammanlagt uppgavsomvar
hade till-andramedan deanställning,hade fastHälftenhade arbete.

iosäkerhetmed vissdockbetyder,anställningsformer. Detfälliga
ålder hari dennaungdomarna1 ettendastmaterialet, procentatt av

sysselsättningar.andraellerutbildningsigarbete. Resten ägnar
år uppgicksedanfemtonför intemedjämföras änkanDetta att mer

Sammanlagttill 15arbetade i dennaandelen procent. upp-gruppsom
debesvarade enkätenungdomarna att9 var ar-procent somavgav

Rin-Spångaområdet Tensta,ihögstArbetslöshetenbetslösa. var
innerstadStockholmsiKatarina-Sofiaidetmedan20keby, procent,

arbets-bland deungdomar. Denarbetslösa störstasaknades gruppen
utbildning,önskemål gällervadnågra speciellasig inte halösa säger

arbetslösadel de öns-arbete. Ensigönskade dedäremot storett av
lärlingsutbildning.kade

Sommarjobbsgaranti

SOUröja hinderdelbetänkande, AttStorstadskommitténs förstaI
sommarjobbsgaranti,förslagaktualiserades1421995: ett somenom
årskurs 8 och 9ielevergrundskolansomfatta samttänkt gym-attvar

också för-framKommittén ladeårskurselever i ettnasieskolans
sommarjobbs-medförsöksverksamhetregeringenslag till enom en

avslogregeringenstad,MalmöochBotkyrka kommungaranti i men
Bådaår 1996.november21regeringsbeslut deniförslagdetta ett

verksamhet,liknandegenomföradettakundekommunerna trots en
anledningmedbeslutadeStorstadskommitténmindre skala.dock i
ellerUtvärderingen,verksamhet.utvärdera dennadetta som-attav

genomfördesden,fortsättningsvis kallarvimarjobbsstudien avsom
iMångkulturelltvidverksamHertzberg,Fredrik centrumetnologen

sammanfatt-detta kortendastsammanhangiVi skaBotkyrka. enge
i dettabilagahelhetåterfinns i sinövrigtförstudien,ning somsomav

hadeungdomartjugointervjuadeHertzbergdelbetänkande. som
tiooch iMalmögenomfördes iår intervjuer1996. Tiosommarjobb

flickormånga pojkarfanns likaintervjuadedeBlandBotkyrka. som
föräldrarBotkyrkaungdomarnasår.åldern 16-19 Merparteni varav

förtidspensionä-arbetslösa,föräldrarantallåginkomsttagare. Ett var
betydligtihadeMalmöungdomarnalångtidssjukskrivna.ellerrer

eller iföretagarbetade inomföräldrarutsträckningstörre egnasom
utbildning.teoretisklång ochkrävdeyrken ensom
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frågeställningarSommarjobbsstudiens

Sommarjobbsstudiens syfte försöka fråge-besvara följandeattvar
frågeställningenställningar. Den första beskrivande karaktär.var av

Vad det för slags arbeten kommunerna erbjöd ungdomarna Vilkavar
ungdomar fick frågeställningenarbete Den andra rörde arbete och
arbetsliv generellt plan. ansågI vilken utsträckning ungdo-ett mer

det kommunala sommarjobbet fyllde funktion eller hadeattmarna en
relevans, för deras framtida yrkeskarriär och deras chanser arbets-
marknaden Hur värderade ungdomarna arbete och vad ska braett
arbete erbjuda frågeställningenDen tredje rörde hur mellanmötet
ungdomarna och arbetsmarknaden gestaltades. Hur upplevde de ar-
betslivets krav Upplevde de kommunala sommarjobben enbartman

arbetsmarknadsåtgärd för ungdomar eller tycker sig hasom en man
märkt inslag social övervakning och varit klient i vadattav man som
lite tillspetsat skulle kunna kallas den kommunala hanteringen av
ungdomsproblem

Arbetsgivarna Botkyrka kommun och Malmö stad-

I Botkyrka årskommun har tio erfarenhet anordnaattman av som-
marjobb för Skolungdomar. årenUnder de har kunnatsenare man er-
bjuda drygt 300 ungdomar sommarjobb olika kommunala arbets-
platser. Sommaren 1996 anordnades 500 platser, fördelatöverstrax

drygt 70 arbetsplatser. Cirka 700 ungdomar sökte dessa arbeten.
Målsättningen med Botkyrka kommuns sommarjobbsprojekt har

förändrats årensunder lopp. Till början sommarjobben tänktaen var
i första hand sysselsätta äldre högstadieungdomar ansågs haatt som

sociala problem och därför definierades särskilt behövande. Re-som
årendan under de första viss lokal opinion fram,växte huvudsak-en

beståendeligen ansågföräldrar, kommunen favoriseradeattav som
"problematiska" ungdomar de "skötsammas" bekostnad, genom

hjälpte de förra inte de fåmed sommarjobb.att attman men senare
målsättningKommunens i dag vill minska risken förär att attman

ungdomar kommunen ska kommai hamna arbets-iatt permanenten
löshet. En positiv effekt på,hoppas sommarjob-är attannan som man
bet ungdomarna bild och förståelse för arbetslivets krav.ger en av en

ocksåBotkyrka vill med sommarjobbsverksamheten understryka
sambandet mellan arbete och inkomst för deltagarna.

I Malmö anordnade under året1996 för tredje iman sommaren
rad sommarjobbsprojektet "Ung i sommar, projekt riktadeett som
sig till år.ungdomar mellan 16 och 19 Av 2 500 sökanden kundeöver
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inte fickAndelen sökanden750 ungdomar beredas plats. som-som
mål-alltså i Botkyrka. Den primärabetydligtmarjobb änstörrevar

tillhandahålla ungdo-projektet isättningen med Ung attsommar var
syftet med verksamhetenandraintroduktion arbetslivet. Detimar en

s0mmaren.Ung ihålla sysselsatta underungdomarnaatt som-var
sig tillprimärt riktadeinte verksamhetmar emellertid somenvar

för alla. Endensociala problem,ungdomar med öppenutan var
ungdomarna tillfällemålsättning med verksamhetentredje attvar ge

tjänaatt pengar.egna i

sommarjobbgillarvill och deUngdomarna arbeta

sommarjobbsstudien löperiungdomar deltogsamtligaHos ar-som
låta någon-någontråd. hade tankebetslinjen röd Ingen attsom en

förutsättningen för derasgrundläggandearbete denting änannat vara
tillvaroyrkeskarriär ochplanerade förframtid. Ungdomarna enen

inkomst.inte bidragdet arbete ochdär är som ger
sommarjobb inomBåda ungdomarnakunde erbjudakommuner

från parkskötsel till barn-yrkesområden, fastighets- ochvitt skilda
majoritetenöverväldigandeDenoch improvisationsteater. avomsorg

sommarjobben. Denöjda medungdomarna i trotsstort sett somvar
varit arbetsplatserhademissnöjda fanns bland demallt somvar

såväl klienter/kunderandra arbetskamraterkontakterna meddär som
också ungdo-få. kännetecknadesarbetsplatserhade varit Dessa attav

arbetsinsats desmå sinmöjligheterhade stämma motatt avmarna
Kommunal-kvalitetsmått Malmö fickarbetsplatsen. Igälldesom

utformades, medplatsutbudetmedarbetareförbundet rättnär attvara
ansåg medlemmarsförbundetsdärlägga in platser attveto mot man

oftaPå fanns detflesta arbetsplatsernahotade. de allraintressen var
han/ungdomarnainformeradefacklig kontaktperson om vemsomen

ombud.hade i egenskapvilka uppgifter han/honhon och avvar
erbjuditsommarjobben haperspektiv förefallerungdomarnasUr

klagomålfåarbetsuppgifter. framkomvarierande Det över monotona
ungdomardet fleraarbetsuppgifter. Däremotoch enahanda somvar

ellerfått alltför ohälsosammaarbeten medtyckte de hade tunga,att -
frånKlagomålen kom demarbetsuppgifter.fall meningslösai ett -

parkskötsel.fastighets- ochhade jobbat inomsom
arbetslivets krav-till ifann sig snabbtFlertalet ungdomar rätta

rimliga och relevanta. Imestadelsmiljö. upplevdesKraven ettsom
ställde generelltskolvärldentill och medflertal fall tyckte attman
skolvärldenshårdare jämförelsen mellanarbetslivet. Ikrav änsett re-

jämförel-ofta skolvärldenarbetslivets krav detspektive som varvar
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utgångspunkt och utfallet jämförelsen föreföll i dessa fallsens av
hårdaprodukt hur krav ställde sig själv i skolan.vara en av man

Ingen ungdomarna hade tvingats in i sommarjobbsverksamhe-av
Den för arbetet lönen, missnöjetstörstaten. moroten att ta trotsvar

låga ersättningsnivån.med den alltsåungdomarna självaFör var
arbetsmarknadsåtgärdsommarjobbet och inte socialpolitisktetten

och potentiellt övervakande projekt.

Ökad empati och social kompetens

Ur karriärs- eller arbetslivsutvecklingshänseende tycks det som om
sommarjobbet varit mindre viktigt. Sommarjobbet kunde dock bli re-

långsiktigalevant för andra intressen. Flera ungdomar, hadesom
konkreta studie- och yrkesplaner för framtiden, de tyckteattuppgav

fått förståelsesig ha åldrandetsför barns beteende och vill-störreen
fåttkor i bemötandet och medstörre umgängetsamt att man en vana

Man trodde förmågadenna utökade empatiska socialaochattvuxna.
kompetens kunde bli till för deras framtida yrkesval.nytta

De flesta ungdomarna deltog i sommarjobbsstudien hadesom se-
dan någontidigare arbetslivserfarenhet, oftast via grundskolans prao-

ocksåperiod. Det föreföll prao-periodema hade haft visssom om en
betydelse för ungdomarna. Visserligen sommarjobbet viktigare,var

någontyckte oftast det inte kvalitativ skillnad mellanattmen man var
denna verksamhet och praon.

Att den sociala dimensionen arbete viktig för ungdomarärettav
bekräftas i sommarjobbsstudien. De ungdomar hade positivasom er-
farenheter sommarjobbet nämnde ofta de goda kontakterna medav
arbetskamraterna anledningarna till varför det hade varitsom en av

Ävenbra. kontakterna med andra människor arbetskamraternaän
framhölls ofta. ocksåBra arbetskamrater faktorden i arbeteettvar

värderade högst.som man
Sommarjobbsstudien visar entydigt bättre organiseradeatt som-

marjobbsverksamheterna avseende handledning och möjlighetervar
till kontakt med arbetskamrater, desto utbyte fickstörrevuxna ung-
domarna sitt sommarjobb. Närvaron arbetskamrater kanav av som
bedöma det utförda arbetet och dessutom fungera guider in isom ar-
betsplatsens sociala liv betydelsefull.är
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på informationskampanjmiljonerRegeringen 5satsar en
for sommarjobb

ungdomarnaUngdomar vill ha sommarjobb och drygt 75 procent av
ocksåår 1996 fick jobb. framkomsökte sommarjobb Dettaettsom

uppdragSIFO Arbetsmarknads- och Inrikesdepartementetsnär
ungdomar. Om-undersökte omfattningen sommarjobb blandav

ungdomar tillkring hälften arbetsplatserna rekryterade sommar-av
kontakter. Under-jobb familjer och eller andravänner genomgenom

också utländsksökningen visar ungdomar i storstäder och medatt
få Troligenproblem sommarjobb.bakgrund har större att ett sam-

många har arbetslösamanhänger detta med dessa ungdomaratt av
förofta nödvändigtföräldrar, därmed saknas det kontaktnät ärsom

få sommarjobb.att ett
regeringenSysselsättningspropositionen i juni 1996 uttaladeI som

målsättning önskar detalla gymnasiestuderande ungdomaratt som
få bakgrund dennaskall feriearbete under 1997. Motett sommaren av

målsättning Arbetsmarknadsdepartementet anslagit 5 miljonerhar
nivåbåde förinformationssatsning central och lokalkronor till en

ungdomar underinspirera och entusiasmera företag anställaattatt
1997.sommaren

Sammanfattning

Vi i detta kapitel visat följande:har
målmedvetna. Hälften har bestämtUngdomar i de stadsdelarna ärutsatta-

jämförelse övrigasig för vad de vill i framtiden. Det fler i medärgöra ung-
idomar landet.

inställdaFlertalet ungdomar i de stadsdelarna, 65 är attutsatta procent,-
många årsskaffa sig utbildning kräver studier.en som

ungdomar i deYrkesutbildning inom gymnasieskolan populärast blandär-
stadsdelarna.utsatta

Botkyrka och Malmö genomfördeSommarjobbsprojekten sommarensom-
och kontakten med1996 uppskattades ungdomarna. Arbetsgemenskapenav

sommarjob-människor tillhörde positiva erfarenheternaandra de mest av
ben.

9 ArbetsmarknadsdepartementetSommarjobb, studie ungdomarsferiearbetsmarknad,En av
1997.och Inrikesdepanementet,
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kulturfritid ochungdomar,Barn,

alltidkanske interika föräldrar,i dag allt oftarerik fritid kräverEn
Många föräld-bussning.åtminstone tid. Tid tillrik pengar men

ochår sina barn korsbörjat köranämligen under tvärshar senarerar
det medOch sällan räckerfritidsaktiviteter.städerna till olikagenom

Henrik Wacht-trendtalande exempel dennaaktivitet. ärEtt nyaen
1996:57. Henrikår, idag Dsvi kan i Barn trä-10meister mötasom

dettorsdagarmåndagar, tisdagar ochfotboll ärtennisnar
både Henrik fortsätter:tennis och scoutmöte.

kom-till fredag, förPå måste läxorna jagonsdagen jag närgöra
på fredagarpå torsdagskvällen trött./../. Detjaghem ärär sommer

påförstås. lördagarnapå helgerna Fastmed någon. Ochkan lekajag
tennisturnering.det oftastär

bland bam ochvunnitinte"fritidstrend harDenna terrängännu
många för-derasFörvisso harstadsdelarna.i deungdomar utsatta av

hushållsekonomi efter-begränsarderasfri tid",äldrar mycket men
från barnen iskillnad Henrik harfrågan Tilloch rörelsefriheten.

vivår betongantologi Rosortid för lek. I möterdessa stadsdelar av
bostadsområde ochingående sitthur de använderbarn berättarsom

ständigtolika lekar. Kompisarnatillden kringliggande ärnaturen
återfinns. lekmedan sällan Barnensberättelserna,närvarande i vuxna

från vuxenvärlden och barnensskildi frizontycks ske egnaen
vi föreningslivet.några berättelserungdomarnasvillkor. I möterav

förstadsdelarnadå bland ungdomar i deintressetHur är utsattastort
avsnitt.Låt detta i följandetittaföreningslivet närmareoss

låg flickorpojkar, blandföreningsaktivitet hosHög men

och i synnerhetforskningsfältpopulärtfritidsvanorUngdomars är ett
föreningsaktivitetUngdomarsföreningsaktivitet. ärvad gäller

två till föräldrarnaspåtagligt faktorer, delskopplad tillmycket so-
med väl-Ungdomardels till bostadsort.cioekonomiska tillhörighet,

någonioftare medlemmargoda inkomsterföräldrar ochutbildade är
lågalåg och in-med utbildningtill föräldrarförening ungdomarän

i högre gradmedelstora städeri glesbygd och iUngdomar ärkomster.
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föreningsaktiva i Stockholm, Göteborg och Malmö.än Barn med in-
vandrarbakgrund dessutom i mindre utsträckning föreningsaktiva.är

Detta bild i ocksåstycken bekräftasär Storstads-storaen som av
kommitténs kartläggning föreningsaktiviteten bland ungdomar iav
de Påstadsdelarna. grundval statistiskt material harutsatta ettav som
sammanställts Stig Elofsson, Socialhögskolan i Stockholm ochav
Ulf Blomdahl, Fritid Stockholm, har vi gjort vissa bearbetningar.
Elofsson och Blomdahl har sammanställt föreningsaktivitetsgraden
bland högstadieelever i 21 stadsdelar i storstadsregionerna Stock-
holm, Göteborg och Malmö. Stadsdelarna har klassiñcerats efter för-
äldrarnas bostadssituation, materiella och födelseland. tioIresurser

de 21 stadsdelarna har minst 30 föräldrarna småprocent mate-av av
riella stadsdelar. femI dessa tio stadsdelar harutsattaresurser av
dessutom minst 30 ungdomarna föräldrar föddaärprocent av som
utomlands invandrarrika stadsdelar. Uppgifterna föreningsakti-om
viteten insamlad årolika för varjeär storstad. Detta givetvis inteär
tillfredsställande ska jämföra olika storstäder och stadsde-om man
larna med varandra, i brist bättre material ändåhar vi valtettmen

sådana jämförelser, vilket självfalletgöra innebär kategoriskaatt att
slutsatser uteslutna.är

Föreningsaktiviteten bland pojkar högstadiet i de stads-utsatta
delarna skiljer sig fråninte den genomsnittliga förenings-nämnvärt
aktivitetsgraden för högstadiepojkar i storstäderna. Bland flickor är
emellertid skillnaderna mellan de olika stadsdelarna. Andelenstora
pojkar i de stadsdelarna uppgårmedlem i föreningärutsatta som en
till 62 medan motsvarande andel för samtliga 2l stadsdelarprocent,

65är procent.
Föreningsaktiviteten sjunker procentenheter bland pojkarett par

i de stadsdelarna med hög andel föräldrar föddautsatta ären som
utomlands. Jämför vi dessa stadsdelar med de stadsdelar där de mate-
riella ökar skillnaderna med drygtär störst 25 procent.resurserna
Föreningsaktiviteten bland högstadieflickor i de stadsdelarnautsatta

lägre, 44är genomsnittet föravsevärt flickor iän storstä-procent,
derna, 52 Andelen sjunker till 37 i de invandrarrikaprocent. procent
stadsdelarna.

Andelen flickor föreningsaktiva i de stadsdelarär med desom
materiellastörsta 64 Det betyder detär ärprocent. attresurserna ca

3/4 fler flickor i dessa stadsdelar föreningsaktiva i de in-är änsom
vandrarrika stadsdelarna.

Medlemskap i idrottsförening äri särklass vanligast i alla stadsde-en
nedanståendelar. Av diagram framgår2 och 3 det skillnaderäratt stora

mellan andelen flickor och pojkar medlem i idrottsföreningar.ärsom
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Diagram 2: Föreningsmedlemskap högstadiepojkarbland
Andel förening% elever medlem iärsom en

Genomsnitt i storstäderna

Välbeställda stadsdelar

stadsdelarUtsatta

Invandrarrika stadsdelar

10 20 30 40 50 60 70%0

2 Eförening Idrott.individuellAnnan
- IdrottsföreningIdrott.lag

Diagram 3: Föreningsmedlemskap bland högstadieflickor
Andel % elever medlem i föreningärsom en

Genomsnitt i storstäderna

Välbeställda stadsdelar

Utsatta stadsdelar

Invandrarrika stadsdelar

10 20 30 40 50 60 70%0

1 Eförening Idr0tt.individuellAnnan
- Idrott.lag Idrottsförening
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något färre i stadsdelarna i jämfö-Bland pojkarna det deär utsatta
flickornarelse genomsnittet, medan skillnaden mellan i dessamed

markant. Andelenstadsdelar och övriga flickor i storstäderna är
i invandrarrika stadsde-minskar ytterligare bland flickor bor desom

larna.
stadsde-Lagidrott populärast bland högstadiepojkar i deär utsatta

framträdande delarna, medan individuella blandärsporter mer mer
Flickors intresse för lagidrott mindrevälbeställda ungdomarna. är än

mindre bland flickor ipojkarnas. Intresset för individuella ärsporter
deintresset sjunker ytterligare bland flickor istadsdelar ochutsatta

invandrarrika stadsdelarnainvandrarrika stadsdelarna. Jämför vi de
dramatiska.med de välbeställda stadsdelarna blir skillnaderna Det är

gånger stadsdelarna aktiva ifler flickor i de välbeställda ärtre som
någon invandrarrika.individuell i deänsport

omfattande internationell forskning visar människors smakEn att
och val idrott starkt relaterad till sociala bakgrundsfaktorer. Ar-ärav

förbetarklassen har visat intresse idrotter kan sä-störreettt.ex. som
förhållningssätt till kroppen,uttryck för instrumentelltettgas ge

uthållighetstyrka, fysiskt ochidrotter ställer högre krav samtsom
för-psykiskt mod. samhällsklassemas val idrott oftaDe övre ärav

hälsoupprätthållande preferenser. i högreknippad med De kan om-
önskemål,individuella avseende bl.a. utfö-fattning efteranpassas

ansträngningsnivå,rande, tid och plats. idrottsgrenar kräverDessa
dålångofta investering i tid och inlärning, kan i gengäld ut-menen

åldrama.långt iövas upp
Sverige det framför allt Stig Elofsson och Ulf BlomdahlI är som

frånforskning. kan visa ungdomarberört dessa aspekter i sin De att
små förhållanden lågutbildade föräldrar hellreekonomiska och med

frånsåsig kallade expressiva aktiviteter, medan ungdomarägnar
uppåt så instrumen-högre medelklass och hänger sig kallademer

aktiviteter. kännetecknar expressiva aktivitetertella Det är attsom
såverksamheten organiserad deltagarna stimuleras till kon-är attatt

mål.sig omedelbara belöningar och Verksamheten är öp-centera
Till kanoch kan välja vad vill verksamhetengöra.pen man manman

vill. instrumentella aktiviteten rakakomma och Den ärsom man
måstesåaktiviteten organiserad deltagarnaDär ärmotsatsen. att un-

såväl långsiktigaderordna sig bestämda och klart uttalade kort- som
mål, aktivitetenaktiviteten bestämd och väldefinierad, slutenärär

kräveroch kräver regelbundet deltagande medlemskap Dessutom
uthållighet.aktiviteten koncentration och

2 UngdomsrådetsNilsson, fritiden, utredningar 1994Per, Den allvarsamma
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föreningsaktivasällanFlickor födda utomlands är

invandrar-så forskning barn mednämnde visarSom vi tidigare att
andra bam. Iutsträckning föreningsaktivamindrebakgrund i änär

huvudsakligengjort dettakartläggning vi harden stämmersom
föräldrar.utomlands utländskaföddaflickor högstadiet är avsom

föräldrarSverige medhögstadiet födda iFlickor ärär somsom
lika hög gradföreningsaktiva iutomlands däremotfödda är som

högstadietstadsdelarna. Pojkarflickor i desvenska" utsatta som
före-födda utomlandsföräldrarfödda i Sverige med ärärär som

"svenskapojkar i deutsträckningungefär iningsaktiva somsamma
något pojkarblandFöreningsaktiviteten lägrestadsdelarna. ärutsatta

utländska föräldrar.födda utomlandsär avsom
skiljerfritidsverksamhetkommunalt finansieradKonsumtion av

svenskainvandrarbakgrund ochmedsig inte mellan ungdomar
Blomdahl. skillnaderfinns detUlf Däremotungdomar, enligt när

invandrarbakgrundmedkonsumtionsmönster. Ungdomardet gäller
så fritidsverksamhet,kalladekommunenskonsumerar öppnamer av

föreningslivet.viakonsumtion skermedan svenska ungdomars
Flickor medskillnadernaflickor sinsemellanJämför större.ärman

ñnan-kommunaltlite deninvandrarbakgrund konsumerar ytterst av
flickor.med "svenskai jämförelsesierade fritidsverksamheten

SOUVälfärd i verklighetenvisar iRiksrevisionsverket rapporten
fritidsgårdår i Ro-ungdom 7-18antalet besök1997:24 att per

år. om-Besöksfrekvensen i Limhamnsengård genomsnitti 75är per
rådestyp inkomst 23.mycket hög är

fritidsverksamheten sammanhängerUtnyttjandet den öppnaav
FritidForskningsenhetenockså utsträckning med närheten.i stor

Vår fält-fritidsgårdar, ochparklekar, TeatervisaStockholm kan att
närområdet. 75ungdom i Drygtbarn ochverksamhet utnyttjas av

avståndfrånpå fritidsgårdama kommerbesökarna ettprocent av
inomtill parklekarbesökarnainom 500 och 751 meter procent av

radie 750 meter.en
föreningsakti-sammanfattningsvis konstatera gradenVi kan att av

socio-påverkas utsträckning derasi högrevitet bland ungdomar av
Ungdomar ietnisktbakgrund och könekonomiska än ursprung.av

ungdomar i väl-mindre föreningsaktivastadsdelarnade änärutsatta
föreningsaktivaflickor generellt mindrestadsdelar ochbeställda är

socioekonomisk bakgrund.pojkar,än oavsett

22 1996.Ulf Blomdahl höstenUppgifter muntligt redovisadeav
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Förortens kulturella värmehärdar

Småbams deltagande i kulturverksamheter sker huvudsakligen i dag-
hemmens eller skolans regi, enligt Sveriges Radio och Statens Kul-
turråd, småbarnshar följt massmedia- och kulturanvändningsom un-

23der det decenniet.senaste
åldernCa 8 10 år småbarnbarn i 3-8 någonbesökte teaterav

årunder 1992. Omkring 2/3 besöken skedde i daghemmens ellerav
skolans regi. färre frånDet barn familjer lågföräldrarär har ut-vars
bildning besökte småbamen2/3 någothar besöktteater.som en av
musikevenemang årunder 1992. Närmare småbarnen80 procent av
hade varit år.under flestaDe besöken gjordesmuseum samma
tillsammans med familjen. till lågBarn föräldrar med utbildning
gjorde i genomsnitt 40 färre besök barn till högutbildadeänprocent
familjer.

Biblioteken tillhållpopulärtett-

Småbarn bibliotekens främsta stamkunder. Andelenär biblioteksbe-
sökare bland barn och ungdomar dessutom relativt jämnt fördeladär

.24mellan olika socioekonomiska samhällsskikt. Ungefär 93 procent
lågutbildadebarnen med föräldrar besökte bibliotek årunderettav

1992. Motsvarande andel bland barn med högutbildade föräldrar var
97 förhållandevisDet finns bibliotek i deprocent. gott utsattaom
stadsdelarna mångaoch dessa riktade satsningargör gentemotav
barn och ungdomar. T.ex. genomförde Rosengårdbiblioteket i ett
projekt den muntliga berättartraditionen har sin främsta för-om som
ankring bland invandrargrupperna.

Ebba Grön, KSMB Latinoch Kings

mångaFörorten äri stycken populärmusikens högborg. Ungdomarna
i dessa fångatstadsdelar har snabbt internationella strömningarupp
inom musiken. Rocken fick fotfäste bland arbetarklassens ungdomar
under l950-talet. I slutet 1970-talet gjorde punkbandet Ebba Grönav
sin första spelning ungdomsgården RågsvedOasen i i södra
Stockholm. Succén lät inte sig. sågFler källarband dagensvänta
ljus, däribland KSMB och Stockholms I dag det Hip-hop,ärnegrer.
med Latin Kings i intagit punkens position i förorterna.spetsen som

23Småbarnenskultur- och mediebarometer1992,Leni Filipson och GöranNylöf, SverigesRa-
dio och StatensKulturråd.
24Nilsson, Per, 1994
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Hip-hopenväljer just punken elleri dessa stadsdelarAtt ungdomarna
Pierre Bourdieu.franske sociologeningen tillfällighet, enligt denär

klass hävdar Bour-musiksmak bekräftar individen sinGenom sin
ytterligare dimension detta.musiksmakdieu. Etnisitet och är aven

etniska bak-studie visar denErling Bjurström har gjort atten som
Invandrarungdo-det gäller musikval.grunden framträder tydligt vad

svenska ungdo-Hip-hop och house/techno medanlyssnar mermar
proggmusik.svenskrockmusik, punk ochoftare lyssnarmar

förortsdramatikenDen nya

Även föror-intresse väckts föroch televisionen har vissthos teatern
underAngeredsteatern i Göteborg harde stadsdelarna.ochten utsatta

kursenHjulström i lagtledningen med Niklasden spetsen omnya
för kulturovana,inte längre sprida kulturför Nu skateatern. man

konstnärligt,Angered,beroende dem bor igörautan teatern av som
innehållsmässigt. förska grundenDettapraktiskt och utgöraäven

projektenkallar förortsdramatiken. Ettvad de den är göraattavnya
berättelser. författare ochBirro,dramatik invandrares Peter en-av

1996 skrivitarbete, har under höstengagerad i Angeredsteatems ma-
Regis-Hammarkullen i Göteborg.till TV-serie stadsdelennus en om

fram och visaambitionFagerström-OlssonsAgneta ärsören att ta
och den positivaöverlevnadskraften finns i dessa stadsdelarsom

där.sprängkraft finnssom

Hip-hopsig graffiti ochVem bryr om

i förorterna, fögalevande och utbredd konstartEn högst upp-men
grafñtin.tidningarnas kultursidor, Dettamärksammad är trots att

gränsöverskridande. Förkonstkritiken i daghonnörsordet inom är
sånågot karaktäriseras det just det konstnär-det grafñtin ärär av,om
också gränsöverskri-dessvärreliga gränsöverskridandet, ettmen

harochsamhällets lagar och regler. Kommunernadande statenav
harnågot grafñtinvisat intresse förinte heller änstörre attannat man

håll saneringen deskilda för förbättraförstärkt att avresurserna
verk.kvällsaktiva ungdomarnas

visar oftaföreträdare i vuxenvärldenKulturens ett svagtprov
villkor. Un-intresse för den kultur barn och ungdomar utövar egna
80-90 mil-åren Utbildningsdepartementetder 1986 till 1991 satsade

25Nilsson, Per, 1994
2° 19961219DagensNyheter
27 19961105DagensNyheter
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joner kronor projektstöd till kultur i skolan. Mats Trondman, do-
gåtti sociologi, har igenom samtliga projekthandlingarcent som re-

sulterade i ñnansiellt stöd. När han gjorde sökning orden wes-en
tem, "Hip-hop", metal, grunge, reggae" och action blev
det ingen sökträff. Trondman konstaterar barns och ungdomarsatt

kultur inte Pånärvarande bland skolans personal. djupareär ettegen
plan detta föruttryck mentalitet blandär personalen,en menar

utgångspunktTrondman, inte sin i elevernas erfa-värld,tarsom egen
renheter och upplevelser. stället förutsättsI eleverna förstördaäratt

kultur.28måsteoch räddas med god

28Mats Trondman, Kultur i skolan 19986-1991, Analys och problematiseringar,PM upp-
drag ArbetsgruppenKultur i skolan, 1996.av
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våldochdrogerKriminalitet,

och drogerkriminalitettyckerstadsdelarnaUngdomar i de attutsatta
bostadsområden problemoch viktigti derasproblemär ettett stort

40genomsnitt tyckervår intervjuundersökning. Iåtgärda, visadeatt
områdekriminalitet i detmycketdet finnsungdomarna attprocent av

landet 9i övrigabland ungdomarMotsvarande andel ärbor.där de
stadsde-i deäldre ungdomarnafler bland deDet utsattaärprocent.

jämfört med dekriminalitet,mycketdet finnslarna upplever attsom
färreinvandrarbakgrund detmedungdomarBland är som an-yngre.
ungdomarna.jämfört de svenskamedkriminaliteten hög,ärattser

också mycketdet finnsungdomarna30Drygt attprocent anserav
ungdomar ibostadsområde. andel blandMotsvarandei derasdroger

Även ungdo-fler äldrefall deti detta10övriga landet ärär procent.
skolungdom,blandproblem, 42upplever detta änprocent,mar som

iutbredd bland ungdomarnaför missbrukare25 Rädslan ärprocent.
deflickornaOmkring hälftenstadsdelarna.de attutsatta uppgerav

med 40alkoholister, jämförtochför knarkarerädda procentär av
kriminalitetupplevelserbakgrund ungdomarnaspojkarna. Mot avav

så märkligt 90intedet kanskeoch droger över procentär att av ung-
få krimi-bortviktigttycker detdomarna är satsar attattatt man

villbostadsområden.från Ungdomarnamissbrukare derasnella och
våld.ochför ungdomarockså sigföräldrarna motatt engagerar

ansåg mycket ellerdettaungdomarnaUngefär 92 procent somav
ganska viktigt.

stadsdelarnai deBegränsade drogvanor utsatta

finnsdetde tyckerså många ungdomarTrots attattatt uppgerpass
harde självaområden innebär inte dettadroger i derasmycket att

ungdo-narkotikamissbrukalkohol- och/eller änproblem medstörre
stadsde-på i deungdomarnatyder deti övrigt. Snarare utsattaattmar

andraoch narkotikaanvänder alkoholutsträckning äni mindrelama
BotkyrkaibosattagymnasieeleverExempelvis harungdomar. ärsom

igymnasieeleveroch narkotikavanoravancerade alkohol-mindre än
Centralför-vid studieframkomTäby. DettaStockholm och somen



48 Kriminalitet, droger och våld SOU 1997:61

bundet för alkohol- och narkotikupplysning årCAN gjorde 1991.
Samtliga årskurselever i 2 i gymnasieskolorna i Botkyrka och Täby
ingick i undersökningen, medan det i Stockholms stad gjordes ett
slumpmässigt urval. Sammanlagt deltog 2 892 elever i undersök-
ningen. Med anledning detta resultat drog CAN följ ande slutsats:av

" har iblandDet framhållits Botkyrka, med förhållandevisatt en
andel invandrare, tillhör de socialt belastade förortsområ-stor mer

dena och droger skulle förkomma högre utsträckningi ungdoms-iatt
miljöer där på andra håll. bekräftas såledesDettaän förelig-inte i
gande studie även det förhållandevis många påflickor deärom

narkotika.29praktiska linjerna prövatsom
Liknade resultat har Göteborgs folkhälsosekreta-presenterats av

årriat 1995 genomförde drogvaneundersökning bland ele-som en
årskursi Studien visar det småendast skillnader mellanärattverna

områden med olika socioekonomisk karaktär och slutsatsen blir att
den punkten verkar det finnas enhetlig ungdomskultur. Docken

framträdde tydlig skillnad det gällde pojkar och flickor.nären
Flickor i påfallandestadsdelar har i liten grad erfarenhetutsatta av
narkotika. Att just flickor i stadsdelar skiljer sig i drogvanorutsatta

positivt kan bl.a. vadsätt gäller kriminalitet och alko-ett man se
holkonsumtion. Vidare säger man:

Möjligen har detta med invandrargrupper frångöraatt att stora
områdenandra kulturer har flyttat dessain i

Färre brottsbenägna ungdomar i de invandrarrika
stadsdelarna

invånareEn andel med invandrarbakgrund ocksåkan hastor en pre-
ventiv effekt ungdomskriminaliteten. Detta stod klart Stock-när
holmsprojektet, genomfördes Brottsförebyggande rådetsom av
BRÅ, summerade sina resultat. Projektet jämförde brottsligheten
hos ungdomar i olika bostadsområden, villaområden, icketyper av
invandrartätt allmännytteområde områden.och invandrartäta Studien
visade ungdomar i de invandrartäta bostadsområdena umgicks iatt
relativt liten utsträckning med kamrater vardagskvällarna, de hade
färre kamrater begått brottslig handling förhål-och de hade isom en
landevis liten utsträckning åktkamrater fast för polisen. Desom upp-

28Gymnasieleversdrogvanor, frånresultat åkenkätundersökningi 2 i Stockholm, Botkyrkaen
och Täby, Barbro Anderssonoch Björn Hibell, CAN Rapport-serie 23.nr
29CAN Rapport-serie 23.nr
3° Göteborg/ÄlvsborgsDrogvanor årskursi preliminär för län 1995,Folkhälsosekre-rapport
tariatetsskriftserie, Göteborgsstad.
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ocksålevde den sociala kontrollen starkare både bostadsområdeti
och i hemmet. De hade känslomässigstörre och social närhet till sina
föräldrar.

Ungdomsbrottsligheten i stället i de icke invandrartätastörstvar
allmännytteområdena. ocksåDet områdeni dessa invånarnavar som
kände sig minst Skadegörelse och i viss utsträckningtrygga. även
våld förekom ofta i dessa områden. Enligt präglas de ickerapporten
invandrartäta allmännytteområdena många invånare arbets-att ärav
lösa eller oförrnögna till arbete grund alkohol- och/eller drog-av
missbruk. Brottsbenägenheten högst bland de ungdomar säl-var som
lan hemma kvällarna, såväl i de icke- de invandrartätavar om som
områdena. Ungdomar med invandrarbakgrund bor i icke invand-som

allmännytteområdenrartäta riskerar dock i utsträckning blistörre att
rapporten.brottsbenägna visade

Vidare framkom ungdomar i invandrartäta områden haratt högre
skolambitioner och bättre skolresultat ungdomarän lever i all-som
männytteområden lågmed invandrartäthet. Deras högre studieambi-
tioner kan förklaras med de själva och deras föräldrar förmodligenatt
har optimistisk på framtiden och det möjligt kanären syn att man
karaktärisera sådana områden präglade nybyggaranda,som av en
medan råderdet anda i de icke-invandrartäta allmännyttigaen annan
områdena enligt rapportförfattaren:

"De svenskdominerade allmännytteområdena präglas däremot av
inslag uppgivenhet blandstörre invånarna,ett dvs. kännerav man

otursförföljdsig eller misslyckad. saknarMan ofta uttaladerentav
framtidsmål och tycker flytandedet räcker med "att hålla sig

Invandrarungdomar mindreär brottsbenägna i
påstorstäderna än landet

BRÅ-rapportEn nyligen publicerad Jan Ahlberg visar, andelenattav
barn med invandrarbakgrund i storstäder blir brottsregistreradesom

lägreär motsvarandeän andel för kategori barn borsamma som
landsbygden. förhållandeDetta gäller för invandrareäven unga som
bor i storstäderna. Vuxna invandrare, dvs. individer födda iärsom

land och folkbokförda i Sverige,ett dockannat är överrepresenterade
i brottslighet med hänsyn till andelen befolkningen, totalt settav men
begås 80 samtliga brott födda iprocent Sve-ärav av personer som
rige.

BRÅ-rapport3 Martens,PeterL, 1992:
32Martens,Peter 1992.
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tids larmrapportergår medstick iAhlbergs resultat stäv omsenare
invandrarbakgrund i storstä-medbland ungdomarbrottslighetökad

viameddela1996under höstenStockholmspolisenlätderna. T.ex.
tillcityStockholms övervä-ivåldet kriminalitetenochattpressen

grundarPolisenfrån förortema.begås ungdomsgängdelengande av
genomför-ungdomsgängkartläggningpåståendedetta somaven
identifierakundeStockholms län1996. helaIunder höstendes man

stadsdelarna.invandrartätaåterfanns deiflesta60-70 Detgäng.
åldernibestår pojkarochofta löstGängen mestär sammansatta av

förekommervåldsbrott detbegår ochår. del14-18 En gängenav
homogena,etnisktsällanGängennarkotikamissbruk.också ärdelen

poj-tillorsakensådan. Polisenboendemiljön attinte är attmenarom
brotts-gälleröverrepresenterade vadinvandrarbakgrundmed ärkar

utslagning.socialdrabbasoftareföräldrarderasde ochlighet är att av
arbetslöshetboendesegregation,blandsigDetta annatyttrar genom

blir:Polisens slutsatsdiskriminering.och
invandrarproblem,någotharintesåledes konstatera vikan"Vi att

invandrargruppernadrabbarproblemsocialtutan ett som
iakttagelser,dessatrovärdigheten iifrågasätter inteAhlberg men

tillbarndelövervägande utgörsundersökning tillhans avattmenar
bildrättvisandekanske intevilketarbetskraftsinvandrare, avger en

gradi högreflyktinginvandrare,tillbarnvad gällersituationen som
arbetslöshet. Menocheffekterboendesegregationensdrabbats av

förändringnågon markanthar skettsvårt detharAlhberg tro attatt
fortsätter:1980-talet. Hansedan slutet av

invandrar-bedömningenden"Sammanfattningsvis gängseär av
Uppfattningen in-överdriven.månbrottslighet vissbarns i attnas
tycksbrottsaktiva intemycket stämmaskullevandrares barn ge-vara

Dessabegränsadeförmed undantag vissanerellt gruppergrupper.
något skevskapapå så tillbidrarmycket ochoch hörs sätt att ensyns

följaviktigtdocktordeförhållandet. Detfaktiskabild det attvaraav
brottslighet. Ombarnsinvandraresutvecklingenden fortsatta av

barnallt flersamtidigtökafortsätterboendesegregationen att som
på-innebär detarbetsmarknadenfråninvandraretill utestängs en

kategorihos dennapå siktkriminalitetökadtaglig risk för även

Polismyndig-Stockholmslän,främlingsfientlighet i33 ochrasismkriminellaRapport gäng,om
AA489-961/97.län,i Stockholmsheten

BRÅ-analys,statistiskbrottslighet En34 barnsoch invandraresInvandraresJan,Ahlberg, -
1996:2.rapport
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Våldet ökar bland barn och ungdomar

Våld däremot problemär bland barn och ungdomar. Drygtett 40 pro-
ungdomarna i de stadsdelarnacent tycker det mycketutsatta ärav att

våld i deras bostadsområden. Det färre ungdomarär med invandrar-
bakgrund upplever det finns våld,mycket jämfört med övrigaattsom
ungdomar.

Våldet i skolan ocksåtycks öka. När Rädda Barnen gjorde inter-
vjuer låg-,med barn mellan- och högstadiet i Rosengård framkom

många elever tycker det problemetatt i skolan våldetstörstaatt är
mellan elever. Hierarkin bland eleverna hård, de slåräldreär de yngre
och pojkarna slår flickorna. Flera flickor berättade fruktansvärdaom

och pojkarna.övergrepp ständig rädsla för bli slagen Ettatten av
skolor i Storstadskommitténs stadsdelsstudie harpar uppger att man

svårt erbjuda eleverna våldsfri ochatt miljö.tryggen
Barns och ungdomars upplevelse våld speglar dessvärre bis-av en
realitet. Bland minderårigade i Sverigeter har det skett dramatisken

våldsbrotten.ökning våldsbrottAntalet registrerats för min-av som
deråriga i relation till åringaralla 10-14 i landet har ökat med hela

Ökningen500 årsedan 1977. kan delvis tillskrivasprocent ökad an-
mälningsbenäghet, också ökning.kraftig faktiskmen en

våldsverkareUnga finner undantagslöstnästan bland pojkarman
med problemfylld uppväxtsituation. Gemensamt för flertalet blandär

bristen vuxenkontakter under ochannat därmeduppväxten avsak-
nad positiva, förebilder. Skå-GustavRedan Jonsson visadeav vuxna
i sin forskning kännetecken för familjeratt ärutsattagemensamma
följandez37

låginkomstfamiljer långvarigmed socialhjälp-
avsaknad fader/fadersñguravI
spritmissbruk i hemmet-
kriminalitet i hemmetI
psykisk ohälsa i hemmet.

35 mårl-lur våra barn7,Karin Magnussonoch Agneta Frick, RäddaBarnen, 1995.
36 BRÅ-rapportAhlberg, Jan,Ungdomsbrottslighet,Särtryck 1996:4.ur
37 förebyggavåldAtt ochkriminalitet bland Samordningskanslietför brottsförebyggandeunga,
åtgärder.Brottsliga nätverk/ungdomsgängrapport
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Sammanfattning

följande:kapitel visatVi har i detta
finnstycker detstadsdelarnai deungdomarna40 attDrygt utsattaprocent av- bostadsområde.i deraskriminalitetmycket

idrogerockså finns mycketdetungdomarna30Drygt attprocent anserav-
bostadsområde.deras

90bostadsområdena tyckerfrånmissbrukarekriminalitet ochAtt bort-
viktigt.ungdomarna ärprocent av

Över 90efterstadsdelarna procenti deUngdomarna avutsatta vuxna.ropar- våld.ochsig för ungdomarföräldrarnavill motungdomarna att engagerar
ungdomar i deblandmindre vanligtnarkotikabruk utsattaAlkohol- och är-

stadsdelarna.
städeribrottsbenägnainvandrarbakgrund mindre störremedUngdomar är-

landsbygden.än
iungdomarna40ungdomar. DrygtochVåldet ökar bland barn procent av- bostadsområde.våld i derasmycketdetstadsdelarna tyckerde ärattutsatta

våld.förblirädsla förpå ständigMånga bärbarn utsattaatten
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sinaungdomarbarn ochVad tycker om

stadsdelar

villstorstadenstadsdelarnaUngdomarna i de är trogen,utsatta men
åld-område lägre ned ieller hus. Menbo ihelst inte kvar samma

området. in-går kvar i Enfler ungdomar villdesto stannararna man
invand-också fler ungdomar meddet inteiakttagelse ärär atttressant

jämfört med ungdo-land,skulle vilja bo irarbakgrund ett annatsom
framgårnedanstående diagramSverige.födda i Iär att ung-mar som

kedjehus. Hyresrätti villa, radhus ellerhelst allt vill bodomarna av
fram-dock inteäldre ungdomar vilketblir populärare blanddäremot

går diagrammet.av
intepåstående i stadsdelarnaungdomar devanligtEtt är utsattaatt

tillfrågade,de bliregentligen bor sägeralltid de när utanuppger var
bostads-detstadsdel. Mani stället tror attnamnet egnaannanen

ocksåframkomdåliga nackdel.områdets kan till Dettarykte ensvara
i devår ungdomarnaintervjuundersökning. 75i Närmare procent av

Så boDiagram 4: vill ungdomarna

kedjehusVilla, radhus, ;

Hyresrätt

Bostadsrätt

Kollektivhus

Tveksam, vet

60 70010 20 40 50 8030

j Storstad
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stadsdelarna bostadsområdets rykte har bety-utsatta att storanser
områdetsdelse för anseende. Bland ungdomar i övriga landet är mot-

svarande andel 66 60Drygt ungdomarna i deprocent. procent ut-av
stadsdelarna bostadsområdedessutom deras dåligtharsatta attanser

rykte. Det kan jämföras med 12 ungdomarna i övrigaprocent av
landet. övriga ocksåI landet det skillnad mellan dem borär stor som
i lägenhet och villa. Sju tio bor i lägenhet tycker derasattav som
område har bra rykte, jämfört med nio tio ungdomar bor iav som

Mångavilla. ungdomar i ocksåde stadsdelarna få invå-utsatta tror att
områdei deras nöjda med hur de har lyckats i livet. Endastärnare

10 områdetde bor i nöjda med hur hardeärprocent tror att som
lyckats. betydligtDet färre i övriga landet, där 33är än procent av
ungdomarna bor i villa och 18 dem bor i lägenhetprocentsom av som

nöjda med sina liv.ärtror att grannarna
En intressant iakttagelse gjordes i intervjuundersök-annan som

ningen 65 ungdomarna i deär över stadsdelarnaatt procent utsattaav
kan någottänka sig bostadsområde.sig för i sitt Engage-att engagera

högre bland Mångade ungdomarna. ungdomarnaärmanget yngre av
ocksåkänner till människor i bostadsområdederas sigsom engagerar

för sådet ska bli bra möjligt genomgåendedär de bor. Enatt som
tendens vi ungdomarna i dessa stadsdelar förlitarärnoterat attsom

någotsig politiker, skolan och andra former nätverk närmer av
det gäller utveckla stadsdelarna.att

Den skillnaden mellan hur ungdomar i stadsdelarstörsta utsatta
och i övriga landet uppfattar sitt bostadsområde ligger i hur lugnt,

områdetoch fint tycker I storstädernas stads-är.tryggt att utsattaman
delar det 34 ungdomarnaär tycker det lugntinte ärprocent attav som

bostadsområde,i sitt sju i övriga landet. 30Drygtmot procent pro-
ungdomarna i stadsdelar upplever inte heller sitt bo-cent utsattaav

stadsområde Motsvarande andel för övriga landet 6ärtryggt.som
procent.

Bostadsområdenas skönhetsmässiga kvalitéer i de stadsde-utsatta
larna ocksålämnar mycket i övrigt önska, enligt ungdomarna.att
Trots detta tycker 75 helt eller delvis, bostadsområ-derasprocent, att
den fina. Likväl 80är ungdomarna detöver ärprocent attanser av
viktigt området.husen i Behovet insatser särskiltäratt snygga upp av

gårdarvad gäller och parker. Drygt 90 ungdomarnastort procent av
nämligen det nödvändigt gårdarär ochatt attanser man snyggar upp

områdetparker i där de bor.
Otrygghetskänslor och för kriminalitet bland ungdomar i ut-oro

ocksåstadsdelar har framkommit i andra undersökningar.satta
Christer Jönsson och Johan Lundqvist gjorde undersökning blanden
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undersöka hur välSyfteti Bergsjön i Göteborg.ungdomar attvar
arbets-med olika nyckelfaktorerungdomars bilder överensstämmer

representativa för be-kanlöshet, invandrartäthet m.m. attsom vara
förhållande de andra stadsde-i tillstadsdelens generellalysa status,

områdeåttaårskurs beskriva sitti ombadsGöteborg. Elevernalarna i
urskiljaförvånansvärt samstämmiga. kundeManoch ensvaren var

både och vik-och braboendettyckte naturenattstor vargrupp som
fåväldigtmycket.kompisarna betydde Dettiga, attsamt somvar svar

någottråkigt inte finnsområdet och trist och detframställde attsom
Nå-fritidsgården, miljön och lugnet.berömdesställetdär. Igöraatt

kriminalitetenden högaungdomarnadäremot oroadegot varsom
ringa omfatt-området. nämndes i ganskaSkolanoch missbruket i

ungdo-i positiva ordalag. Närnämndes detning, där den varmen
område det sig 2/3sitt visadeskulle beskrivamed ord attegnamarna

ansågså 1/3ansåg bara boBergsjön bra eller rätt attattatt var
dåligt. med utländsktområdet Ungdomareller mindre ur-var mer

andra.områdettrivdes bättre i änsprung

vill flyttaMamma och pappa

från stads-ofta flyttarSmåbamsfamiljer dentillhör utsattagrupp som
barnhushållen de sökerflyttartilldelar. vanligaste skälen ärDe attatt

tillisär eller flyttarflyttar ihop ochmindre bostad,efter ellerstörre
också.åberopas AnnaOmrådesrelaterade skälboendeformer.andra

frånbarnfamiljer flyttartvå varförstudierGreen, har gjort omsom
flertaletdetmiljonprogramsområdena, fram tillkommer att stora

bamvän-de uppleverboendebarnfamiljer flyttar till ett nytt mersom
ligt.

barnockså inte vill derasgrund deBarnfamiljer flyttar attattav
lära sigområdet. barnen inte skaräddi skolan i Manska är att

många utländsk bakgrund ochmedmed barnsvenska i skola atten
många inteför barnlidande alltutbildningen blirkvaliteten attav

områdesrelaterat till flyttaskälordentlig svenska. Ettkan attannat
bostadsområdet.otrygghet iupplevelsestörande ochär avgrannar

i debibehålla attraktivitetenbarnfamiljerna och ökaSka kunnaman
satsning barnen,krävsför dennastadsdelarnautsatta en-engrupp

fortsätter:ligt Green. GreenAnna
miljö, godefterlyser bl.a.barnfamiljerna"Det är tra-tryggareen

Andramarkplan.och bogoda lekmöjligheter ifiksäkerhet och att

33 Kultur-Bergsjön, C-uppsats,Lundqvist, Ungdomarsbilderoch JohanChrister Jönsson av
Göteborgsuniv.geografiskainst.
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saker livsnödvändiga för barnfamiljer bostadsområdetiär ärsom
bra skola och bra barnomsorg. Barnfamiljernas önskemål för-en om

bättringar främst förändringar den sociala-i och denrör yttre
miljön

39Se Anna Green: Kan hög omflyttning minskas åtgärder,med begränsade examensarbete,
KTH, Avd för Regional planering, 1995 Vårby Gård,och Att bo i 1996,HUGE bostäder.
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Sammanfattning och diskussion del 1

slutet förra talade Ligapojkskommittén vanartiga ochI sekletav om
försummade barn i storstädemas arbetarstadsdelar. Idag, drygt hundra
år återigen fråga, används andradebatterassenare, samma men nu

blivit förortsslum eller mil-ord och begrepp. Arbetarstadsdelar har
jonprogramsområden vanartiga barnen har blivit värstingaroch de

Dåoch kickers. bilden dessa stadsdelar förenkladär grovtsom nu av
till-och schabloniserad. livets och skiftningar gestaltasHur nyanser

något Storstadskommitténsällan allmänintresse.mäts tyvärr större
ambitionenhar därför valt i denna första del delbetänkandet haatt av

och synliggörabakom schablonernas sköraträngaatt yta en mer
mångfasetterad bild och ungdomars levnads- ochbarns uppväxt-av

miljonprogramsområden föredrarvillkor i storstädernas eller visom
stadsdelarkalla dem de stadsdelarna. Dessa konse-äratt utsatta en-

uppdelning storstädemas befolkning, dels efterkvens av en av so-
cioekonomisk och etnisk bakgrund, dels i olika boendemiljöer.

De stadsdelarna barnrika stadsdelar. Nästan 40ärutsatta procent
årsamtliga 0-17 i kommunerna Botkyrka,barn och ungdomarav

Göteborg, Haninge, Huddinge, Malmö, Stockholm och Södertälje
i Storstadskommittén definierar stadsdelar.bor vad Ma-utsattasom

joriteten ungdomarna i stadsdelar har utländskbarnen och dessaav
återfinns i stadsdelarbakgrund. andel med invandrarbakgrundHögst

lågamed inkomster.extremt
Med tanke den höga arbetslösheten i de stadsdelarna ochutsatta

småbarnsföräldrari synnerhet bland det föga överraskandeär att
dålig.i stadsdelar generellt mycketbamfamiljernas ekonomi dessa är

disponibla inkomsten barnfamiljer i Stockholms stadsDen bland ut-
årstaddelar 1994 i genomsnitt 230 000 kronor, vilket kansatta var

kro-jämföras med genomsnittet för hela staden drygt 334 000att var
Rosengård, 178 500 kro-Den disponibla inkomsten i Malmönor. var

och i Bergsjön, Göteborg 219 700 kronor.nor
bamfamiljernas disponibla inkomst i deEn inte oansenlig del av

socialbidrag och andra ersättningar. Istadsdelarna utgörsutsatta av
många socialbidragsbe-hälften barnfamiljemastadsdelar är över av

också blirVi iakttagit allt fler människor bero-roende. har att unga
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ende socialbidrag. vissa stadsdelar hälften barnenI är närmareav av
och ungdomarna socialbidragstagare. Riksrevisionsverket visar i sin

Välfärd i verkligheten SOU 1997:24 andelenrapport att yngre
åldrarna år tvåbarnfamiljer i 25-44 disponibla inkomst till tred-vars

bestårjedelar socialbidrag, förtidspension, arbetslöshetsersättningav
eller kombination dessa ersättningsslag, högst i stadsdelarnaären av
Rosengård med 17 och i Bergsjön med 13 Vi bedö-procent procent.

områdestyp lågsituationen in-i andra stadsdelar mycketattmer av
lågkomst och extremt inkomst likartad.är

småbarnsföräldrarArbetslösheten bland alarmerande hög. När-är
åldern årtredjedel barnen i 0-6 hade arbetslösa föräldrarmare en av

områden låga1994. I med extremt inkomster i Göteborg och
Malmö uppgick motsvarande andel till 50 procent.

Att ha föräldrar friska och trivs med sin livssituationär ärsom
ovärderligt för barn och ungdomar. flertaletDet barn ochstora ung-
domar i de stadsdelarna har ochgod hälsa utvecklas väl.utsatta en
Vi har dessvärre allt fler föräldrar drabbas arbetslöshet,noterat att av
ökat socialbidragsberoende och hälsa i dessa stadsdelar. Upp-sämre
levelsen utanförskap vilkethos dessa föräldrar, inte lämnarväxerav
deras barn oberörda.

fyraåringarUtvecklingsförseningar hos vanligare i deär utsatta
stadsdelarna i övriga stadsdelar i storstäderna. Sven Brembergän
konstaterar drygt tredjedel barnen i de stadsdelarnaatt utsattaen av

fyraårskontrollen. från års ålderinte klarar Allmän förskola ochtre
insatser områdenstödjer föräldrarna i dessa skulle ha förutsätt-som
ningar utjämna skillnaderna mellan barn, Bremberg.att menar

Från fåttSkärholmen, Stockholm och Gunnared, Göteborg har vi
antalet barn med invandrarbakgrund blir ak-rapporter attom som

tuella för socialtjänstens insatser ökar. Antalet placeringar barnav
och ungdomar i familjehem institutionoch ökar. I de stadsdelar

vårdvi har kartlagt de kommunala kostnaderna för mycketärsom
höga. Riksrevisionsverket uppmärksammar detta problem och bris-

i kommunernas resursfördelningsmodeller, tvingar stads-terna som
delarna täcka de stigande placeringskostnadema inom derasatt egen
budget. Att antalet placeringar ökar betraktar vi direkt konse-som en
kvens boendesegregationen. Vi tycker därför det orimligt deär attav
stadsdelar där boendesegregationens negativa effekter ökar, själva
ska bära det ekonomiska för socialtjänstens place-största ansvaret

måste åvilaringar barn och ungdomar. Detta hela kommu-av ansvar
nen.

medvetna resursfördelningsmodellerna står underVi är attom
ständig diskussion och kommunerna,omprövning villi vi än-men
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modellerdock uppmärksamma storstadskommunerna sinaöveratt se
till vård för barn och ungdomartilldelningenstyrsom av pengar

tycker också det finns Hera skäl diskuteraVi större stat-att att ett
ungdomar enligt lagenligt för placeringskostnaderna föransvar som

vård på behandlingshem, drivsblir placeradeLVU somom av unga
tvåframför allt skälStatens institutionsstyrelse SiS. Det är somav

påtalar detta. det har monopol dessa behandlings-för första SiSFör
för vården.hem och kan därmed helt självständigt kostnadernastyra

det andra det tveksamt det nuvarandeFör princi-är systemet rentom
det gäller förhållandet mellan och kom-piellt acceptabeltär när stat

begårtill exempel kriminella handlingarNärmun. en vuxen person
såoch blir dömd till fängelse finansierar detta. Principen ärstaten

gäller dockenkel: Staten dömer och betalar Denna principstaten
LVU-vården dömer ungdomarna tilldetinte ärtrots att staten som

vård.

Yrkesutbildning populärast

målmedvetna andraUngdomar i de stadsdelarna är änutsatta mer
65 skaffa sig utbildningungdomar. Drygt bereddaärprocent att en

många års flerta-kräver studier. betyder emellertid inteDetta attsom
utbildning. ställetlet ungdomar genomför studieförberedande I ären

det yrkesinriktade gymnasieskolande är popu-programmen som
lärast. Regionala skillnader finns mellan storstäderna. Malmö ochI

fler yrkesutbildning. ViGöteborg det ungdomar valdevar som en
ocksåiakttog i stadsdelarna i Malmö studiemotiva-deatt utsatta var

områden låga inkoms-tionen högst bland ungdomarna i med extremt
ter.

år något ovanligtha arbete under tjugo högstAtt när är ärett man
oerfaren arbetskraft vilketi dag. Industrin behöver ingen längre,

drastiskt möjligheterna för ungdomar efter grundskolanminskat att
skaffa sig arbete. Ungdomar saknar studiemotivation hamnarett som

gymnasieskolan ellerdärför i besvärlig situation. De hänvisas tillen
visar de flesta arbetslösatvingas till arbetslöshet. Stockholms stad att

årungdomar under 20 finns i de stadsdelarna.utsatta
för studier hos denna ungdomar skulle kunna ökaIntresset grupp

ökat inslag praktik inom gymnasieskolan. Ungdomspo-ettgenom av
låtakommittén praktikperio-litiska vill eleverna välja börja medatt

läsårförsta gymnaiseskolan. Vi tycker det finnsden under sitt att
förslagstarka skäl talar för detta bör prövas.attsom

Vår sommmarjobbsstudie visar ungdomarna planerar föratt en yr-
keskarriär tillvaro det arbete och inte bidragoch där är som geren
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inkomst. Det flertalet ungdomar erbjöds sommarjobb istora som
Botkyrka kommun och Malmö stad nöjda. Sommarjobben erbjödvar
varierande arbetsuppgifter och ungdomarna fann sig snabbt till rätta
med arbetslivets krav och villkor. karriärs-Ur eller arbetslivsutveck-
lingshänseende tycks däremot sommarjobben mindrevarit betydel-
sefulla. Det uppskattades högst ungdomarna attsom av var sommar-
jobben goda kontakter med arbetskamrater och andra människor.gav

Arbetsmarknads- Inrikesdepartementetsoch intervjuundersökning
visar ungdomar vill sommarjobb.ha Drygt 75 dem fickatt procent av
också sådant årunder 1996. iUngdomar de stadsdelarnaett utsatta

svårigheter fåhade däremot alltsåsommarjobb. Vi kan konsta-att ett
mångasommarjobb för ungdomar positiva effekter.tera att genererar

någotStorstadskommittén inte förhar dock avsikt lägga förslagatt
sommarjobbsgaranti med anledning vi inteatt attom en av anser

detta ska statlig uppgift.vara en
vill emellertid storstadskommunerna och näringslivetVi göra upp-

märksamma på sommarjobbens effekter. bordepositiva Det vara
möjligt omfattning arbeta lokalt för skapa förutsätt-i störreatt att

så fler ungdomar kan skajfaningar sommarjobb.sigatt ett

Självständiga ungdomar

Ungdomar i de stadsdelarna tycks ha självständighetstörreutsatta en
i jämförelse områden.med barn och ungdomar i välbärgade Demer
lever liv i mindre utsträckning präglat vuxenkontrollärett som av

ocksåoch de väljer aktiviteter där självständigheten och skerär stor
efter önskningar. finnsDet dessvärre tendens till lik-sättaattegna en
hetstecken mellan meningsfull fritid och vuxenkontrollerad fritid,

åvilket vi tycker olyckligt. finnsDet uppenbar konflikt mellanär en
sidan den självständighet ungdomarna utvecklar i de utsattaena som

åstadsdelarna och andra sidan de värderingar och normer som ge-
skolan föreningslivet.och Utmaningen för kommuner,nomsyrar

stadsdelar och föreningsliv ligger i försöka dessa barn ochmötaatt
ungdomar och dem förutsättningar sina fritids-utveckla ochattge
kulturaktiviteter efter önskningar och behov.egna

Vi har visat iungdomar de stadsdelarna mindre före-äratt utsatta
ningsaktiva områden.ungdomar i välbärgade Flickor dessutomän är
generellt mindre föreningsaktiva pojkar, socioekonomiskän oavsett
bakgrund. Lagidrotter och individuella idrotter där fysisk ochstyrka

såsomsjälsligt mod krävs, brottning, boxning och andra kampspor-
populära bland pojkar i de stadsdelarna. Lagidrottär ärter, utsatta

populärast flickor.bland
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i lika högföreningsaktivainvandrarbakgrundmedUngdomar är
frånsett flickorstadsdelarna,i deungdomarövrigagrad utsattasom

föräldrar. Dennautländskautomlandsföddaär avgruppavsom
fritidsverksamhetinomunderrepresenteradeockså starktflickor är
flickors intresseSka dessafinansierar.ellerdriverkommunensom

viktigtdettillvarafritidsutövningoch ärförföreningsverksamhet tas
ochkommunerkrävervillkor.på Dettafår ske derasdet attatt egna

alltid fallertroligenönskemål, intederasstadsdelar kan möta som
fritidsverk-ochföreningslivbrukligt inomför det ärinom somramen

samhet.

grafñtiDaghemskultur och

villkultur, detlegitim sägakonsumtionbefolkningensDen avvuxna
ochklass-väsentlig gradikulturverksamhet,finansierad äroffentligt

återfinner vi intebesökareNationalscenemaskönsbetingad. trogna
ikvinnliga tjänstemänblandindustriarbetandebland män, utan me-

bland barn.finnagår intedäremotskillnaderdelåldern. Dessa att
i daghem-huvudsakligenskerkulturverksamhetdeltagande iBarns

besökframför alltgällerskolans regi. Det teatrar,eller mu-mens
musikevenemang.ochseum

hit-House/technoochHip-hopenstadsdelarnadeI topparutsatta
grupptill-identitet ellersinmanifesterarMånga ungdomarlistorna.

sig.kläsittmusikval, sättsitt även atthörighet genommengenom
två flickor1997:62 bemöterSOUvår betongantologi RosorI av

Signatu-kickers-modet.så kalladekring detmissuppfattningama
kamra-henneshon ochhurberättarvärsting"före dettaEn omren

besittningistadensdeomgivningenrespekt iingjöt när gatortogter
från Adidas.och tröjorskorLevis-jeans ochiförda

stads-i deungdomarnablandlevande konstartGraffiti utsattaär en
haftoftaaktörersåväl privataoffentligaHittills hardelarna. ensom

detblandhävdargrafñtin. Maninställning till attnegativ annatdirekt
kriminalitet.våld, ochmissbruktill ökatledersubkulturär somen

egendomskadegörelseför denursäktdet ingenSjälvfallet finns av
skyldiga till,grafñtimålare sigmångasprayfärg görde stölderoch av

ungdo-tillstödförståelse och aktivtmått intresse,störreett avmen
frångraffitis bordeförintresseutveckla sittvillseriöst gessommar

aktörer.såväl privataoffentliga som
för debörjar intressetetablerade utsattakulturensInom arenor

längredet intefrån handlartidigareskillnadTillstadsdelarna växa.
kulturi samhälletså eftersattakalladeerbjuda meratt grupperom

de kultu-jämlikhetsperspektiv,utifrån trubbigt taattutanett vara
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rella och värden invånarna själva i dessa stadsdelar harresurser som
och vill utveckla. Angeredsteatem i Göteborg skapar exempelvis dra-
matik invandrares berättelser.av

våld,Mycket droger och kriminalitet bostadsområdenai

Våld, kriminalitet och droger barn och ungdomar i de utsattaoroar
stadsdelarna. Drygt 40 ungdomarna i dessa stadsdelarprocent av
tycker det mycket kriminalitetär ochatt drygt 30 tyckerprocent att
det mycket droger iär deras bostadsområde. Cirka 40 tyckerprocent
också det våldmycket i bostadsområdena.är mångaatt Att ungdomar
upplever sitt bostadsområde därför inte märkligt.är Iotryggtsom
Rädda Barnens fem kommunprojekt framkom många eleveratt
tycker det problemet i våldetstörsta skolanatt mellanär elever.
Många barn och ungdomar i dessa stadsdelar lever följaktligen under

ständig känsla otrygghet och hot.en av
Trots upplevelsen otrygghet sammanhänger våld,med kri-av som

minalitet såoch droger tycker de flesta barn och ungdomar i de ut-
stadsdelarna deras bostadsområden vårsatta fina. Iatt är antologi Ro-

betong SOU 1997:62 också många ungdomar föruttrycksor av ger
stolthet sitt bostadsområdeöver de tycker har oförtjänten ettsom

dåligt mångarykte. I berättelser återkommer ofta till den trygg-man
het och gemenskap finns i stadsdelarna.som

Småbarnsfamiljer tillhör den oftast flyttar från utsattagrupp som
stadsdelar. Flertalet flyttar naturliga orsaker. Man söker störreav
eller mindre lägenhet, flyttar i hop eller i eller flyttar till villa,sär
radhus eller bostadsrätt. Områdesrelaterade skäl till flyttning dockär
inte sällsynta. Man bland området inte tilläckligtärannat attanser
barnvänligt och orolig förär kvaliteten i skolan blir lidandeattman

mångaallt för barn med utländsk bakgrund. Störande ochav grannar
upplevelse åberopasotrygghet också orsak till villav attsom man
flytta.

Det finns medvetenhet bland ungdomarna i destor stads-en utsatta
delarna vardagens hårdare i deras bostadsområdenatt ärom

i områden.andra Fåän ungdomarna människorna i derastror attav
områden nöjda medär sitt liv och drygt 60 derasprocent attanser
bostadsområde dåligthar rykte. Storstadskommittén mycket all-ser
varligt detta. Risken överhängandeär dessa tendenser förstärksatt

inte levnadsförhållandena i de stadsdelarna förbättras.om utsatta
Fördjupas känslan uppgivenhet och misslyckade invånarnasökarav
utanförskap dåoch minskar ytterligare barnens och ungdomarnas
möjligheter till goda och jämlika livschanser.
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stadsdelarnadeiproblemenhurUngdomarnas utsattarecept
skolan,ilärareentydiga. Braåtgärdas klara ochska är uppsnygga

missbruket i bo-ochkriminalitetengårdar bort medoch parker,hus,
ungdo-ochsig för barnstadsområdena fleroch engagerarvuxna som

våld.och motmar
vår inter-iuttryckerungdomarnaviktigt budskapEtt annat som

bostadsom-sig i sittvillsjälvavjuundersökning deär att engagera
råde.
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Del 2

Inledning

delI 1 har vi huvudsakligen beskriva barns ochägnat attoss ung-
utgångspunktdomars levnads- och uppväxtvillkor med i deras egna

och indirekta framför bistårallt deras föräldrarresurser resurser som
med. Vi ska fortsätta med i denna del uteslutande kartlägga deattnu

de offentliga institutionerna barn och ungdo-satsarresurser som
och vi bedömer betydelse för deras uppväxtvillkor.mar som vara av

Enligt direktiven har Storstadskommittén i uppdrag särskiltatt
uppmärksamma de bland barn och ungdomar grundgrupper som

svåra svårigheter fålevnadsvillkor eller tillträde till arbets-attav
få dåligmarknaden, riskerar i livet. Detta uppdrag skaatt starten

bland bakgrund Socialstyrelsen i sinannat mot att rapportses av
villkorBarns i förändringstider visade nedskärningarna i verk-att

samheter berör barn och ungdomar har varit i storstädernastörstsom
och deras förortskommuner. ocksåMan fastslog storstadskommu-att

inte prioriterade verksamheter för barn och ungdomar högre ännema
kommunal verksamhet, lägre. Omfattningenutanannan snarare av

på stadsdelsnivånedskärningarna berördes inte i Socialstyrelsens
ansågDe dock det fanns tendens till ökade kvalitets-rapport. att en

skillnader mellan olika verksamhetsfonner vänder sig till barnsom
och ungdomar inom storstadskommunerna. Socialstyrelsen befarar

dessa nedskärningar kan ha medfört allvarliga effekter för barnatt
och ungdomar i de stadsdelarna. Detta oroväckande enligtärutsatta

dåSocialstyrelsen, dessa särskilt beroende riktär ett ut-grupper av
bud och hög kvalitet i barnomsorg, skola och fritidsverksamheter ef-

deras familjer har ekonomiska förutsättningar. Motsämretersom
bakgrund dessa omständigheter beslutade Storstadskommittén attav

såliknande studie, den kallade ekonomistudien.göra en

Tillvägagångssätt

Storstadskommittén CentralbyrånStatistiska SCB,gav program-
för offentlig ekonomi, i frånuppdrag samla in uppgifter 22met att

stadsdelar belägna sjui de berörda storstadskommunema,utsatta
dvs. Botkyrka, Göteborg, Haninge, Huddinge, Malmö, Stockholm
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studera bnittokostnads- ochoch Södertälje. Uppdraget att perso-var
besparingsåtgärder undernalutvecklingen perioden 1992-95,under

1996.årår för utvalda stadsdelarna1995 och budgetstrategier De är
förhållandevis för samtliga 96 stadsdelarrepresentativa utsatta som
finns storstadskommunerna.i de berörda

fältstudienStadsdels- och

stadsde-beskriver endast förändringarna i deEkonomistudien utsatta
gårsiffror. Vad döljer sig bakom dessa inte utläsa. Harlarna i attsom

påverkat barnomsorgenförändrade ekonomiska förutsättningarnade
har drabbatsoch skolan Vad har prioriterat lokalt, vilka grupperman

de behov barn ochnedskärningarna och motsvarar somresursernaav
bostadsområdena kunnaungdomar har i de För trängautsatta att

bådefrågeställningar Storstadskommittén gjorthardjupare in i dessa
fält-stadsdelsstudie omfattade stadsdelar ochutsattasex enen som

studie omfattade de stadsdelarna.tre sexsom av
få översiktlig bildSyftet med stadsdelsstudien dels att avvar en

få idéerdels in förslag och hurbarnomsorgen och grundskolan, om
stadsde-ungdomar kan förbättras. Följandesituationen för barn och

Rosengård,Biskopsgården,lar ingick i studien: Bredäng, Jordbro,
Gårdsten Vårby. via enkäter till barn-och Uppgifterna har insamlats

rektorernairespektive stadsdel till 17 skolor.omsorgscheferna i samt
båda kvantitativaganska likartade. inleds medDe enkäterna Deär

frå-frågor följer kvalitativaverksamhetens omfattning. Därefterom
svarsalternativ. Svarsfrekvensen god. Fem stads-med öppna vargor

i Haningedelar besvarade barnomsorgsenkäten. Endast Jordbro ute-
stadsdelar13 skolor enkäten. Samtligablev. Sammanlagt besvarade

flera skolor.blev därigenom representerade ellerav en
Gårdsten i Göteborg, Ro-Fältstudien genomfördes i stadsdelarna

sengård Vårby kani i Huddinge. Samtliga stadsdelarMalmö och
områden lågområdestypen inkomst.hänföras till med extremt

fåvarit försöka uppfattningSyftet med studien har i första hand att en
värderingar inom olika förvaltningarvilka attityder och personalom

områden. intervjua-ungdomar i dessa Totalthar barn ochgentemot
grupp ocksåbådedes 25 enskilt och i Vid intervjuerna harpersoner,

frågor vilketspecifika verksamheten i stadsdelen berörts, senareom

ingått ekonomistudien: och Fittja i Botkyrka,Följande kommuner och stadsdelarhar i Alby
Biskopsgården, i Göteborgsstad, BrandbergenGunnared,Majorna, Lärjedalen och Bergsjön

Vårby Hyllie, Kirseberg,Södrainnersta-ochJordbro i Haninge,Flemingsbergoch i Huddinge,
Rosengård Kista/Järvafältet,Rinkeby ochden och i Malmö Stad, Skärholmen Södra Farsta,

i Stockholm stad,Hovsjö och Ronnai SödertäljeVantör
2 sekretariat.Samtliga intervjuer bandadeoch finns tillgängliga kommitténsär
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har varit våratill vi gjort bedömningarnär verksamheternanytta av
i de stadsdelarna.utsatta

Ytterligare bearbetningar skilda statistiska ocksåmaterial harav
gjorts Storstadskommitténs sekretariat. Närmare detaljer hurav om
dessa bearbetningar har genomförts beskrivs i samband med att re-
sultaten presenteras.
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och derasstadsdelarnaDe utsatta

jämförelsehemkommuner en-

påredovisa hur stadsdelarnai följande kapitelVi kommer satsaratt
verksamhetsområdena grund-barnomsorg,ungdomar inombarn och

översiktlig bild deförst skaskola, fritid och kultur. Men ges aven
Botkyrka, Göteborg, Ha-dvs.sju berörda storstadskommunerna,
Södertälje, derasMalmö, Stockholm ochninge, Huddinge, ut-samt

åren 1992-1995.utveckling understadsdelars ekonomiskasatta
berörda storstadskommunernasvi inledningsvis granskar deOm

exklusive affärsverksamhetenkostnader för den totala verksamheten
i fasta priser med ibruttokostnaderfinner vi de har sänkt sinaatt ge-

kostnads-under perioden 1992-95. Denomsnitt 9,4 störstaprocent
medangenomfört, 11,8Göteborgs stadnedskärningarna har procent,

Motsvarandekostnader med 8,3Malmö stad minskade sina procent.
procent7,8i Stockholms länandel bland kommunerna var

spåren.ikostnadsminskningarnaPersonalnedskärningar har följt
andelenstorstadskommunernaminskade de berördaSammantaget

1992-95.under periodenårsarbetare genomsnitt 9med i procent
årsarbetare med 13,6 kommu-andelenMalmö stad sänkte procent,

Göteborgs stad med 7,38,7 ochi Stockholms län med procentnerna
procent.

i debarnomsorgenKostnadsutvecklingen inom grundskolan och
också varit negativ. Sammantagetstorstadskommunerna harberörda

två med i genomsnittför dessa verksamhetersjönk bruttokostnadema
8,5 procent.

kostnads- ochradikalt denstadsdelarna bryterDe motutsatta per-
uppvisar. Sammanta-"hemkommuner"sonalutveckling derassom

för de stadsdelarnasi fasta priserökade bruttokostnaden utsattaget
genomsnittmed iexklusive affärsverksamheten,totala verksamhet,

i gjordeStadsdelarna Göteborgunder perioden 1992-95.9,9 procent
Stadsdelarna i22bruttokostnadsökningama,de största procent.

medan stadsdelarna iendast 0,5Stockholms län ökade procent,
med 1Malmö sänkte kostnaderna procent.

3 från i Din kommun,angående Vad kostar verksamhetenhämtadeUppgifter kommunernaär
frånpublikationer 1992till 1995.samtliga
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årsarbetaresammanlagda andelentid minskade denUnder samma
emellertid endasti de stadsdelarna med 1,5 Detprocent.utsatta var

personalnedskämingar, 12,3gjordestadsdelarna i Stockholm som
årsarbetareökade andelenmedan stadsdelarna i Göteborgprocent,

ökningen till 1,35,8 och i Malmö uppgickmed procent.procent
inom verksam-bruttokostnaderna i fasta priserminskadeDäremot

stadsdelarnaoch ungdomar i deheter riktar sig till barn utsattasom
1992-95.genomsnitt 6,8 under perioden Demed i utsattaprocent

står föri i Stockholms länstadsdelarna kommunerna merparten av
stadstadsdelarna i Malmökostnadsminskningen, 10,5 procent,

ökade kost-stadsdelarna i Göteborgsänkte med 2,7 medanprocent,
förkostnadssänkningennaderna med 0,2 Denprocent. sammantagna

under perioden 1992-95grundskola 6,2barnomsorg och procentvar
också personalnedskämingargjortstadsdelarna harDe utsatta

itill och ungdomarinom verksamheter riktar sig barn stor om-som
årsarbetare med istadsdelarna andelenfattning. Sammantaget sänkte

personalneddragningen13,6 sammanlagdagenomsnitt Denprocent.
genomsnitt 16 underoch grundskola variinom barnomsorg procent

respektivestadsdelarna iaktuella perioden. Skillnaderna mellanden
påtagliga. gjorde deStadsdelarna i Stockholms länstorstadsregion är

stadsdelarna inedskärningarna, 18,3 Destörsta utsattaprocent.
personalstyrka inom verksam-praktiskt oförändradMalmö har taget

sänktungdomar medan Göteborg harriktar sig till barn ochheter som
årsarbetare 6,5andelen med procent.

stadsdelarna har ökat sina brutto-Anledningen till deatt utsatta
åren uttalakan vi inte med säkerhetkostnader under de senaste oss

kostnadsökningen sannolikt härrörMen antar att merparten avom.
från insat-för socialbidrag och andra formersig ökade kostnader av

bistår Socialbidragsberoendet har ökatsocialtjänsten med.ser som
90-talet. Riksrevisions-betydligt i de stadsdelarna under helautsatta

samtligaStorstadskommitténs uppdrag granskatverket har trans-
visar sig socialbi-i stadsdelar, där det bl.a.fereringar atttre utsatta

stadsdelar har ökat.dragskostnaderna i samtliga dessa
alltså sina brut-stadsdelarna ökadeVi kan konstatera deatt utsatta

perioden 1992-95,tokostnader för den totala verksamheten under
sina kostnader underderas hemkommuner minskademedan
också, frånkunde till skillnadperiod. stadsdelarnaDe utsattasamma

årsarbetare period.under dennasina hemkommuner, öka andelen
i deinte kostnads- och personalökningenomfattadeDäremot utsatta

ungdomar.riktar sig till barn och Detstadsdelarna verksamheter som
så gjort nedskärningarde stadsdelarna har störreär att utsattasnarare

sina hemkommuner.och ungdomsverksamheteninom barn- än
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måsteDetta betecknas mycket anmärkningsvärt bakgrundmotsom
flertalet dessa kommuner tillämpar resursfördelningsmodel-attav av

ler ska hänsyn till stadsdelarnas socioekonomiska struktur.tasom
ifrågasättaOtvivelaktligen finns fördel-det skäl dessa modellersatt

ningspolitiska träffsäkerhet. Storstadskommittén finner därfördet
angeläget storstadskommunema uppmärksammar detta problematt
framledes.
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i deBarnomsorgen stadsdelarnautsatta

"I början flyttade till Gårdstenjag hade jag inga Intenär vänner
påförrän började dagis fick gångenjag förstajag Jag minnsvänner.

skulle pålämna dagis. började gråtamin mig Jag och villemamma
hon skulle lämna hon gick fortsatte gråta.inte mig. När jagatt att

ville för tyckteJag inte usel. Och skulle gåjag viäta närmaten var
och leka så ofta för själv. sedan började de frågajag mig Menut satt

ville leka med dem. såmig jag Jag förstod bra svenska ochinteom
såkunde heller brajag inte kom väldigt bra.vi överensprata men

Tiden gick blevoch bättre och bättre på svenskajag och fickjag mer
och kompisar. bästaDen kompisen fick flickajagmer var en som
hette Charlotte. fortfarande bästisar."Vi är

tolvåriDenna episod, hämtad berättelse Marlenaärsom ur en av ga
medverkar i Storstadskommitténs antologi Rosor betongsom av

SOU 1997:62, visar den roll barnomsorgen kan ha för barn och de-
med hemland. Undersökningar visar dessvärremöte ett nytt attras

allt färre barn i de stadsdelarna har barnomsorg. Detta skerutsatta
samtidigt utbyggnaden barnomsorgen Påhar kulminerat.som av

årmindre från25 har andelen barn med barnomsorg ökat 18än pro-
år år1970 till drygt 70 1995.cent procent

Att barnomsorgen bra för barnen oomtvistat. Flera studier,är är
däribland Fast-projektet Bengt-Erik Andersson Lärarhögsko-av

pågåttlan i Stockholm, har sedan början 1980-talet, kan tyd-som av
påligt visa barn börjat daghem tidigt klarar sig bättre i skolanatt som

språkutveck-andra barn. Lena Söderberg, projektansvarig förän ett
lingsprogram för kommundelsnämnd ocksåRonna i Södertälje, visar

gåttbarn med utländsk härkomst och har i förskola haratt som
språkmindre behov svenska andra Sv2. Söderberg attav som anser

det föreligger uppenbar risk för invandrarbarn, kommeratten som
till skolan med kunskapsluckor i svenska, riskerar sittstora att ge upp

språketerövrande svenska redan tidigt stadium. Söderbergettav
gårkonstaterade vidare svenska barn förskolori eller skoloratt som

invandraremed hög andel inte har svenska jämfört medsämreen
andra svenska barn. Söderberg fortsätter: då" Detta detintressantär

diskussioneni boendesegregation talas risken för dessaattom om
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sådan får stödha svenska. uppfattningbarn skulle En intesämreen
R0nna."1språkundersökningen iav

målstadsdelarnas förStatens, storstädernas och

barnomsorgen

måldå uppfyllabarnomsorg och vilka ska den Rege-Vad braär en
mål bilaga 6:ringens med barnomsorgen prop 94/95: 100är

gruppverksamhet stöd och sti-pedagogisk barnenatt gegenom-
utvecklingsociala och intellektuellamulans för deras emotionella,

uppväxtvillkor,och bidra till goda
med behov särskilt stöd i sin utveckling denbarnatt omsorgge av-

speciella behov kräver,derassom
förena förvärvsarbete och studierunderlätta för föräldrar attatt-

vårdmed och för bam,ansvar
föri samarbete med föräldrarna där-utforma verksamheten attatt-

inflytande,delaktighet, medansvar ochigenom öka deras
så verksamheten bedrivs eko-utforma stöd och regleringar attatt-

nomiskt effektivt.
skallsocialtjänstlagens portalparagrafer begrepp de-Enligt som-

vägleda ochsolidaritet, jämlikhet, trygghet ochmokrati, ansvar
prägla barnomsorgen.

mål återfinns också i storstadskommunernas ochnationellaDessa
måldokument barnomsorgsverksamhe-stadsdelarnas förde utsatta

framhåller genomgående vikten bamomsor-Kommunerna attten. av
utgå från föräldrarnas önske-enskilda barnets behov ochska detgen

också barnmål. med invand-Malmö stad understryker behovet attav
fåtillgång någon dag-rarbakgrund ha till form förbör attav omsorg

språket Bådeoch kulturen. Göteborgslig kontakt med det svenska
nödvändigheten okonventionella ochoch Malmö stad talar om av

behovflexibla lösningar för föräldrarnas och barnensmötaatt av
åsyftas okonventionella dock höljtbarnomsorg. Vad med ärsom

såväl kommunnivåframhålls, påFöräldrarinflytandei dunkel. som
framhållerstadsdelsnivå. dock bara StockholmsDet stadär som

i barnomsorgens vardag-barnens till inflytande och delaktigheträtt
liga sysslor.

för stadsdelarna, ingick i stadsdelsstu-Gemensamt de utsatta som
språkutveckling invandrarbak-prioriterar för barn meddien, deär att

Syftet medoch insatser för barn med behov särskilt stöd.grund av
språkutveckling förberedasatsningen främst barnen mötaär att att

4 Språkundersökningi kommundel oktober 1995.Söderberg,Lena, Ronna
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Bredäng i Stockholm harkrav och villkor. Stadsdelenskolans som
såmål de kanvid skolstarten ska kunna bra svenskaalla barn attatt

måletleva till harsig undervisningen. För kunnatillgodogöra att upp
så effektmålskriterium, innebär kunska-infört kallat attett somman

språket ökai stadsdelens barnomsorg skai svenska hos barnenperna
år.årligen tillfälle varjeoch vidmed fem mätasprocent samma

och upplevelseska sörja för barnens trygghetAtt barnomsorgen
måldoku-bostadsområde återfinns bland itillhörighet i sitt annatav

Vår-BiskopsgårdenGårdsten i Göteborg. Stadsdelenför ochmenten
mål både med-för barnomsorgen och skolanbys överordnade är att

hamnar i riskzo-minska antalet barn och ungdomarverka till att som
ovanstående redogörelse förarbeta förebyggande. Avattnen genom

så framgårmålen för det tyd-nationella och lokala barnomsorgende
förstahuvudsakligen trefaldig. det skaligt funktion Fördess äratt
det andraarbetsmarknadspolitisk funktion. Förbarnomsorgen ha en

socialpolitiskfunktion och för det tredjeutbildningspolitisk enen
jämlika uppväxtvillkor.funktion medverka till goda ochattgenom

sambandutbildningspolitiska profil har förstärkts iBarnomsorgens
från Socialdeparte-verksamheten fördesmed för överansvaretatt

juni 1996.Utbildningsdepartementet den 1tillmentet

stadsdelarnai i deFärre barn barnomsorg utsatta

skyldiga tillhanda-idag, enligt socialtjänstlagen,Kommunerna är att
år för-hålla för alla barn mellan 1-12plats inom barnomsorgen vars

har behovförvärvsarbetar eller studerar eller för barnäldrar egetsom
i dedet betydligt färre barnbarnomsorg. dettaTrots är utsattaav

någonåtnjutande form barnom-istadsdelarna kommer avsom av
ibåde med storstadskommunernai jämförelse med riket ochsorg,

ålderni l-6Våren samtliga barnsin helhet. 1996 hade 55 procent av
vår stadsdelsstudie.år ii fem stadsdelar ingickbarnomsorg de som

år låg för de72 ochGenomsnittet för hela landet 1995 procent
låg högstaandelen 73 Denberörda storstadskommunerna procent.

Gårdstenåterfinns Göteborgbarnomsorg iandelen barn harsom
VårbyDärefter kommerbarnen har barnomsorg.där 78 procent av

Biskops-66 ochHuddinge och Bredäng Stockholm med procent
Rosengårdigården andelenGöteborg med 59 Lägst ärprocent.

ande-barnen har barnomsorg. AttMalmö där knappt 40 procent av
mellan stadsdelarnainom barnomsorgen varierarlen inskrivna barn

ibarnomsorgenhuvudsakligen eftersatt utbyggnadberor aven
uppnåmed full be-vilket har medfört problemvissa kommuner, att

hovstäckning. har i sin medfört kommunernaDetta sätteratttur upp
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fåregler för barnomsorg. Av stadsdelsstudiens fem stadsde-attegna
Gårdstenlar Biskopsgårdendet och påtaladesärskilt deattvar som

svårthar erbjuda barnomsorg till alla föräldrar önskar detta.att som
Stockholms stad erbjuder alla barn barnomsorg föräld-oavsett om

har arbete, studerar eller arbetslösa. Malmö stad och Göte-ärrarna
borgs stad kräver föräldrarna har arbete eller studerar för kunnaatt

åtnjutandekomma i barnomsorg. Göteborg halverasI vistelsetidenav
daghem för barn med minst arbetslös förälder.en

Enligt Socialstyrelsen det vanligaste åldrarnaskälet till barn iär att
år1-6 inte har barnomsorg föräldrarna föräldraledig. Detäratt en av
vanligaste skälet föräldrarna inte förvärvsarbetarnäst ellerär att stu-

derar. Det tredje vanligaste skälet arbetslöshet. Drygt 25är procent
efterfrågardessa föräldrar Efterfråganplats för sina bam. ärav en

högst bland de arbetslösa där drygt 40 vill ha för-plats iprocent en
bam.5skola eller familjedaghem till sina

Det inga skillnader mellan barn med utrikes födda föräld-är större
och barn med svenskfödda föräldrar tillgångdet gäller tillnärrar

åtminstonebarnomsorg, riksnivå.inte båda föräldrarBarn ärvars
någotutrikesfödda oftare barnomsorg andra barn.är Barnänutan

med utrikesfödd och svenskfödd förälder skiljer sig däremoten en
från tvåinte barn med svenskfödda föräldrar. Skillnaderna är större

inom utrikesfödda föräldrar. Föräldrar födda i f.d. Jugosla-gruppen
vien, Turkiet, Mellanöstern, Eritrea, Etiopien och Sydamerika efter-
frågar oftare plats för sina barn svenskfödda föräldrar, medan ef-än
terfrågan bland föräldrar födda i Somalia betydligt lägre.ärt.ex.

Kommunala daghem den vanligaste-
barnomsorgsformen

Kommunala daghem den dominerande barnomsorgsforrnen i deär
stadsdelarna, ingick i Storstadskommitténs stadsdelsstu-utsatta som

die. Drygt 73 de inskrivna barnen finns där. Omkring 12procent av
barnen inskrivna i familjedaghem, endastär medan 7procent av pro-

går privata daghem och lika gårhög andel i deltidsför-cent en
skola. Daghem i enskild regi eller entreprenad, vi fortsätt-som
ningsvis kallar privata daghem, Vårbyvanligast i där omkringär

fjärdedel barnen inskrivna i denna omsorgsforrn. I de övrigaären av
stadsdelarna det mellan 2-5 har privatär daghemsplatsprocent som
och oftast det etniska såförskolor, finska eller muslimska.är Desom
ansvariga för barnomsorgen i de kartlagda stadsdelarna deattuppger

5 vårdSocial service, och i Sverige 1996,Socialstyrelsen.omsorg
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har positiva erfarenheter privata daghem, detattmen man anserav
föräldraintresset hinder för vidareutveckling dennaär ettsvaga en av

omsorgsform.
I Storstadskommitténs underlagsrapport Kooperativa möjligheter

storstadsområden framgår föräldrakooperativai SOU 1996:54 att
innerstadsområ-de välbärgadedaghem mycket vanligare iär mer

Ävendena. Socialstyrelsens villkor i förändringstiderBarnsrapport
ocksåbekräftar detta. den framgick andelen barn med invandrar-I att

låginkomstta-ensamståendebakgrund, med föräldrar och barn till
kraftigt Riksgenom-underrepresenterade i privata daghem.gare var

uppgårsnittet för andelen barn har privat daghemplats till 12som
Stockholms cirka 20 de inskrivna försko-I stad ärprocent. procent av

lebarnen inskrivna i privat daghem. 50 barnen iDrygt procentett av
innerstadsdelen Katarina-Sofia finns i privata daghem. Förekomsten

ocksådeltidsförskolor kraftigt i stadsdelarna.varierar de Iutsattaav
Rosengård har dennadet knappt 17 barnenär procent av som om-
sorgsform, medan inga barn har det i Bredäng. Av de stadsdelar som

Rosengårdingick i stadsdelsstudien det endast inte erbjödsomvar
förskola.öppen

olika barnomsorgsformerDiagram Andel barn inom

Kommunala daghem 73%

iDeltidsförskola 7%

jedaghem 12%a

Privata daghem 7%
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Kraftiga inomnedskärningar barnomsorgen i de utsatta
stadsdelarna

Bamomsorgen i storstäderna har sedan början 1990-talet varitav
hårtmycket nedskärningar. Exceptionellt nedskär-ansatt storaav

ningar har genomförts i dessa städers stadsdelar. Socialsty-Iutsatta
relsens villkor i förändringstider,Barns gjordesrapport en prognos
för årenbruttokostnadsutvecklingen för barnomsorgen för 1993 och
1994. Den genomsnittliga minskningen bruttokostnaderna i fastaav
priser för barnomsorgen i storstäderna uppskattades till 15 procent.

bakgrundMot detta Storstadskommittén tilluppdrag SCB,ettav gav
för offentlig ekonomi, samla in uppgifter bruttokost-attprogram om

nadsutvecklingen inom barnomsorgen under perioden 1992 och 1995
i 22 stadsdelar i Stockholms län stadsdelar,12 Göteborg 5utsatta

frånstadsdelar och Malmö 4 stadsdelar. Materialet SCB har ut-
sågjort för Storstadskommitténsgrund kallade ekonomistudie. Med

facit i hand vikan konstatera bruttokostnaderna inte minskade iatt
den omfattning Socialstyrelsen befarade. Totalt minskade brut-som
tokostnaderna årenför barnomsorgen i fasta priser under 1992 och

Diagram 2: Barnomsorgens kostnadsutveckling
Bruttokostnadsförändring mellan 1992-1995 i fasta priser

Malmö

Göteborg

Stockholm

Samtliga storstäder

%-25 -20 -15 -10 0-5

I stadsdelarUtsatta Hela staden
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berörda storstadskom-12,2 i de sju1995 i genomsnitt med procent
munerna

i debruttokostnadema för barnomsorgengenomsnitt minskadeI
nedskärningarnastadsdelarna med 17,5 De störstaprocent.utsatta

sänkte sina kostna-i Stockholms län, totaltgjorde kommunerna som
dennai fasta priser undermed 18,4der för barnomsorgen procent

i dessa kommuner sänkte däremotstadsdelarnaperiod. De utsatta
kostnadernaMalmö stad sänkteskostnader med 23 Isina procent.

stads-kostnadsminskningen i derasmed 4.2 medan utsattaprocent,
förhål-så omvända9,2 Detdelarna dubbeltnästan procent.stor,var

återfanns kostnaderna för bamom-Göteborgs stad. Där harlandet i
ochmed i genomsnitt 12,2i staden helhet sänkts procentsorgen som

stadsdelarna med drygt 7i de procent.utsatta
åskådliggöra inom bamomsor-nedskärningarnaviddenFör att av

förbruttokostnadsutvecklingenjämförelse användakan vigen som
be-affärsverksamheten, för deexklusiveden totala verksamheten,
inteperioden 1992-1995,underrörda storstadskommunerna som

procent.7 inom barnom-Nedskämingarnamed 9,4minskade änmer
gånger varitvarit 1,3 vad harhar följaktligen större än somsorgen

Jämför vi bruttokostnads-totala verksamhet.fallet för kommunernas
stadsdelar blirför samtligaför den totala verksamhetenutvecklingen

ökade kostnadernaTotalt i stadsdelarnaskillnaderna avsevärt större.
för innebarMotsvarande förändring barnomsorgenmed 9,7 procent.

17,5neddragning med i genomnsitt procent.en
haft betydligt högrehar generellti storstädernaBarnomsorgen

beror dels högre kost-övriga delar landet. Dettakostnader iän av
arbetsförhållan-dels föräldrarnasför lokaler och personal,nader att

dag för sina barn.längre omsorgstiderden de har behovgör att perav

inompersonalminskningar barnomsorgenKraftiga

varit mycketunder perioden 1992-1995Personalminskningarna har
årsarbetare i deVår ekonomistudie visar andelenkraftiga. utsattaatt

med 20 under dennaminskade i genomsnittstadsdelarna procent pe-
står i Stock-personalminskningama stadsdelarnariod. Merparten av

årsarbetare iandelen barnomsorgenför, totalt sänkteholms län som
årsarbetarestadsdelar minskade andelenmed 26 Göteborgsprocent.

knappt 2och Malmö stadsdelar medmed drygt 10 procent.procent

Följande Stockholmåstyftas: Göteborg, Haninge, Huddinge, MalmöBotkyrka,kommuner
från verksamheteni Dinbruttokostnadsuppgiftema hämtade Vad kostarSödertäljeochoch är

kommun
7 publikationerfrån i Din kommun, samtligahämtade Vad kostarverksamhetenUppgifterna är
från 19951992till
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Ingen personalminskning i barngrupperna

Även ovanstående från vårresultat ekonomistudie belägger attom
personalminskningama har varit såmycket omfattande har detta givit

småmycket effekter årsarbetareantalet bam inom bamomsor-per
och personaltätheten i förskolornas daghem barngrupper i degen

vårstadsdelarna. visarDetta stadsdelsstudie. Personalsitua-utsatta
tionen i dessa stadsdelar har intill varit oförändrad under perio-näst
den 1994-1996 årsarbetare.vad gäller antalet barn För samtligaper

lågstadsdelar årsarbetaredet genomsnittliga antalet barn 5,4per
år Två år1994. årsarbetarehar antalet barn minskat margi-senare per
nellt med i genomsnitt 3,2 i stadsdelarna.procent

Om vi jämför dessa siffror med de berörda storstadskommunerna
såi sin helhet påtagligafinner skillnader. Det genomsnittligaman

årsarbetareantalet barn år 1992 åromkring 3,9. Treper var senare,
år 1995, hade årsarbetareandelen barn i dessa kommuner ökatper

60med vilket årsarbetareinnebär antalet barn liggerprocent, att per
6,38i genomsnitt Detta betyder de stadsdelarna, haratt utsatta

generellt färre årsarbetare,barn sina "hemkommuner".änper
vårI stadsdelsstudie framgår smådet har skett förändringar vadatt

gäller barngruppemas storlek och dess personaltäthet. Jämfört med
såutvecklingen i riket har de stadsdelarna färre barnutsatta per

Bamgrupperna har generellt blivit tillstörregrupp. om man ser
Årlandet i sin helhet. 1995 det i genomsnitt 16,7 barnvar per grupp

Överi daghem årmed jämfört med 13,8 1990. hälften de barnav
årinte fyllt fyra inskrivna i med flerännu 15 barn.änsom var grupper

Barn i dag, s.135

föreståndareAntalet oförändratär

likhetI med förskolans daghem övriga personalutveckling i de
ingåttstadsdelar såi stadsdelsstudien har situationen för före-som

ståndama varit råderstabil under perioden 1994-1996. Det dock an-
märkningsvärda skillnader mellan stadsdelarna i respektive stor-
stadsregionema. Stadsdelarna i gårGöteborg det 123 barnattuppger
och omkring föreståndare27 personal medan Stockholmskom-per

och Malmö har omkring 50 barn och 13 personal före-munerna per
ståndare. Genomsnittet för samtliga förskolor i landet 82 barn ochär

föreståndare12 personal Den generella utvecklingen under deper

3 åstyftasFöljande Botkyrka, Göteborg, Haninge, Huddinge, Malmö, Stockholm och Söder-
tälje och bruttokostnadsuppgiftema frånhämtade Vad kostarverksamheteni Dinär kommun
Social vårdservice, och i Sverige 1996,Socialstyrelsenomsorg
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åren föreståndarna fåtttio har för allt ochär störresenaste att ansvar
fler årsarbetare föreståndareförskolor. genomsnitt har antaletI per
ökat med 40 föreståndareoch antalet barn 80medprocent per pro-

under denna period.cent
Föreståndarrollen pågårhar förstärks i förändringsarbetedet som

inom barnomsorgen. Större barngrupper, minskad personaltäthet,
småfler ibarn fler barn med utländsk härkomst ärgrupperna, exem-
påpel förändringar har ökat behovet fungerandevälsom av en ar-

betsledning. Samtidigt har decentraliseringen besluten och befo-av
genhetema medfört ekonomiska frågoroch administrativaatt upptar

föreståndarnasallt tid. Gunni Kärrby, har utvärderatmer av som
föreståndarnabarnomsorgsverksamheten i Göteborgs stad, attmenar

varit tillhar ovärderlig hjälp för mildra effekterna nedskärning-att av
ocksåinom barnomsorgen. föreståndareKärrby medattarna anser

visioner lyckades bättre hantera nedskärningarna, bland annat genom
personalen.ingjuta mod och pedagogiska influenser tillatt

Rosengård,Britt-Mari Karaschin, barnomsorgschef i Malmö, har
ide intervjuer Storstadskommitténs sekretariat genomfört, fram-som
hållit stadsdelen hålla föreståndarehar strategi försökaatt attsom en
på varje förskola. deDetta krav för god arbetsledningettser som en
och kvalitetssäkring för den pedagogiska verksamheten.en

Varför dessa skillnader i personaltäthet

Kraftiga personalminskningar inom barnomsorgen har konstaterats
både i de berörda storstadskommunema och i de stadsdelarna,utsatta

bibehålla förhållandevisdetta har stadsdelarna kunnattrotsmen en
oförändrad i förskolornapersonaltäthet daghem. Hur har de lyckats
med det stadsdelsstudienI de ansvariga för barnomsorgen iuppger
de berörda stadsdelarna personalminskningama tillskett övervä-att
gande del uppsägning ekonomipersonal, dvs. degenom av som syss-

pålar med matlagning och dylikt förskolorna. Personalminskningen
ocksåkan har skett ökad tillämpning tidsrelaterade barn-genom av

omsorgsavgifter. Syftet med detta avgiftssystem minska beho-är att
personal. Samma faktiska uppnåspersonaltäthet kan medvet av av-

helårsanställningarfärre i kommun med genomsnittligsevärt en en
närvarotid exempelvis sju timmar jämförtdag med kom-per en

dag.där barnens genomsnittliga närvarotid tio timmarärmun per
viktig kvalitetsdimensionEn för bedöma kvaliteten inom barn-att

° Telefonintervju med Gunni Kärrby, december1996.
"Social vårdservice, och i Sverige 1996,Socialstyrelsen.omsorg
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tillgångenSocialstyrelsen till vikarier.enligt Endastäromsorgen en
stadsdel har organiserat vikariesystem. stadsdelde Enatt ettuppger

förbehovet vikarier har minskat, vilket i och sig inteattuppger av
sjukskrivningsfrekvensenmärkligt med hänsyn till totalt blandär att

minskat.arbetstagare har

Höjda taxor

såSom vi hittills har kunnat visa har de stadsdelarnautsatta genom-
fört kraftiga inom kostnadernedskärningar barnomsorgen vad gäller

besparingsåtgärder dåoch Vilka övriga stadsdelarnapersonal. har
vår frågangenomfört ekonomistudie ställdes vilka besparings- ochI

ñnansieringsåtgärder stadsdelarna hade genomfört inom barnomsor-
verksamhetsåret Personalminskningarunder 1995. och störregen

två besparingsåtgärderna 2/3barngrupper de vanligastevar som av
årstadsdelarna genomfört under 1995.hade Drygt 57 procent av

stadsdelarna har höjt och knappt hälften hade börjat medtaxorna mer
samverkan och samutnyttjande.

fråga besparingsåtgärderEn intill identisk ställdes tillnäst om
åtgärderstadsdelarna stadsdelsstudien, tillägg vilkai med ettmen om

åren.har genomförts de de fem stads-under Fyrasenaste tresom av
åren besparingsåt-delarna hade under de genomfört fleratre senaste

åtgärden avgifter.gärder. Den vanligaste har varit höja ochatt taxor
stadsdelar dessutom tillgripit personalminskningar ochTre har större

barngrupper.

hemspråksstödFärre barn med

Enligt Socialdepartementets idag har andelen barnBarnrapport som
får hemspråksstöd inom sjunkit 90-talet. Tidi-barnomsorgen under

fick barnen med invandrarbakgrund hem-55 procentgare ca av
språksträning, vårdet 20 I stadsdelsstudie har viär procent.nu ca

få hemspråksstödetsförsökt omfattning utvecklingbild ochen av
fråninom barnomsorgen, brister i enkätsvarengrundmen av

stadsdelarna vi inte med säkerhet hur denna verk-kan uttala oss om
samhet har förändrats. stadsdelar de erbjuder hem-Tre attuppger
språksstöd, Rosengård, Gårdsten Biskopsgården.och Bredäng och
Vårby Gårdstendäremot inte detta. den enda stadsdelengör är som

hemspråksstöd mångaredovisar antalet barn önskade och hursom
hade detta perioden 1994-96. hälften iunder Drygt barnensom av

Gårdsten hemspråksstöd också läsåretfick det underönskadesom
1994-95. Under 1995-96 kunde stadsdelen knappt 40 procentge av
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barnen detta Bådestöd. Rosengård och Biskopsgården attuppger an-
talet får hemspråksstöd har ökat årsedan 1994,som vi dockvetmen
inte något i vilken utsträckning det efterfrågan.om Attmotsvarar
döma dessa redovisningar, med alla dess brister, såav tycks det dock
finnas skäl misstänka hemspråksstödetatt i deatt stadsdelarnautsatta
också har minskat under 90-talet.

Nedskärningarnas förlorare barn med behov särskiltav-
stöd

Nedskämingamas förlorare inom barnomsorgen de barnär harsom
behov särskilt stöd, för övrigt flertaletav de ansvarigamen anser av
för barnomsorgen på stadsdelsnivå, nedskärningarna haratt medfört
positiva effekter såsom effektivisering och medvetenhetstörre hos
personalen de ekonomiska villkoren och förutsättningarna.om

Stödfunktionerna inom barnomsorgen har under de senaste tre
åren varit förhållandevis intakta i de kartlagda stadsdelarna. Psyko-
log har prioriterats i flertalet stadsdelar. Endast haratten uppger man
minskat denna funktion. För specialpedagoger bildenär splittrad.
Endast svarade, påtalartre de saknar sådan tjänst,attvarav en en me-
dan stadsdel har förstärkt funktionenen samtidigt som en annan
stadsdel har halverat tjänstgöringen för densamma. Kurator saknas
endast i stadsdel. Antalet barn med personlig assistenten har ökat i

stadsdelar.tre
Trots få förändringar stödfunktionsbemanningen såav motsvarar

inte dessa behovet hos barnen understrykerresurser barnomsorgs-
cheferna i stadsdelarna. Detta grund andelen barn med be-attav
hov särskilt stöd under 1990-talet stadigt harav ökat. Omfattningen
varierar kraftigt mellan stadsdelarna. I Rosengård det drygtär 70 pro-

barnen i barnomsorgencent ha behovav sådant stödsom anses av
medan endast 10 Gårdsten.i Deprocent vanligaste diagnoserna är
språksvårigheter och språkförseningar psykosocial problema-samt
tik. Därefter kommer MBD Minimal Brain Dysfunction och
DAMP dysfunktion i avledbarhet, motorik och perception.

Skillnaderna mellan stadsdelarna är uppseendeväckande bak-mot
grund de uppvisar likheteratt vad gällerav stora socioekonomisk
struktur och andelen barn med invandrarbakgrund. En trolig förkla-
ring till skillnaderna stadsdelarnaär använderatt olika kriterier för
bedömning vilka barn har behov särskilt stöd.av I Socialde-som av

Barnpartementets idag framhållsrapport i de kartläggningaratt som
finns barnöver med behov särskilt stöd används olika definitioner.av
Jämförelser mellan olika kartläggningar blir därför meningslösa. Ef-
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antaletKartläggningarregelbundet görinte avkommunernatersom
några slutsatsersvårt dradetstödsärskilt är attbehovmedbarn av

uppfattning ärSocialstyrelsensminskat.ellerökatharresursernaom
Där-handikapp.fysiskamedbarnförminskatharinteatt resurserna
tidi-änbarngrupperivistas störrebarnpåverkas dessa attemot av
harSocialstyrelsenfrånundersökningpubliceradinteI ännuengare.

får dededetillställningtagit attbarnomsorgspersonal re-anserom
barnen.stödja deför utsattamestbehöverstöd deoch det attsurser

utsträckning.mindreiellerfår i högredetde76 attprocent anser
saknas.behövsstöddetResten att somanser

behovår medO-6förskolebarnandelenuppskattadesRinkebyI
PBU,kartläggningvisadeDet17stöd till somsärskilt procent. enav

årgenomfördestadsdelsnämndRinkebyochOmsorgsnämnden
stadsde-iförskolebarnsamtliga1993. omfattadeKartläggningen

vanli-språkutveckling detochtal-försenadförskoleåldern ärllen.
starkt överrepresen-turkisktmedBarnproblemet. ursprung vargaste

bidragandevanligasteDeproblem.dettahadebland demterade som
fa-relationsproblem inomandraproblembarnstillorsakerna var

bristandeföräldrarnas18%,omgivningeni24%,miljen stress
6%missbruk8%,flyktingproblematikomsorgsförmåga 17%,

faktorer.bidragandeflerahakanVarje barn%.3kriminalitetoch
kon-kartläggningen attresultatetoroväckande manvarDet avmest

tillintekändeproblemmedbarnenl/3drygtför manstaterade att av
verksamheten.utanför denellerinomsigåtgärd,någon egnavare

före-inteinstitutionerolikamellansamverkanocksåfannMan att
fa-ochindivid-socialtjänstensOftagrad.tillräckligikom uppgavs

barnet.aningingenhadedesamverkanspart, ommiljeenhet mensom

pedagogikingentillsyn,Bara

målsättningentill attsvårt levade har attStadsdelarna att uppuppger
stads-Idetta.behov utsattharalla barnstöd tillsärskilt enavsomge

uppfyllakunnakommerinte attbefarasstadGöteborgsdel i att man
kommandeundermålen för barnomsorgenpedagogiskanågra deav

stadsde-iBesparingarnatillsynsansvaret.endastverksamhetsår, utan
23 barnoch22tillbarngruppernaökadaghemmentvingar attlen

svårtstadsdelarÄven fleraharbehovstäckningfullpersonal.med tre
så specifikaharföräldrarnamedförklarasdockvilket attuppfylla,att

rimlig tid.tillmötesgå inomsvåraönskemål de är attatt

3 1996:57idag, DsBarn
stadsdelsnämnd,RinkebysRinkeby,juni 1993,stödisärskiltbehov13 ibarnKartläggning avav

landsting.Stockholms



SOU 1997:61 Barnomsorgen dei stadsdelarna 83utsatta

Tydliga prioriteringar och bättre styrning av resurser

Det krävs åtgärdaför bristerna enligt stadsdelarnasär,attsom ansva-
riga för barnomsorgen, tydligare prioriteringar och styrningar av re-

till barn med behov särskilt såstöd och kallade flexi-surserna av mer
bla lösningar och varierat utbud barnomsorg.av

StadsdelenI Rosengård förs diskussion bland personal,en som ar-
betar med förskolebarn, behovet form barnomsorgom av en ny av

bättre kan tillmötesgå de förutsättningar önskemålochsom som
stadsdelens föräldrar har. Diskussionen har uppkommit bak-mot
grund allt fler barn inom barnomsorgen haratt arbetslösa föräld-av

Man har dessa föräldrar i högre gradnoterat att uttryck förrar. ger
känsla osäkerhet i sin föräldraroll. För kunna för-en av att ta vara

äldrarnas har diskuterat form barnomsorg där för-resurser man en av
äldrarna sig och kanske kan inkludera undervis-engagerar mer som
ning i svenska för föräldrarna.

Ökat samarbete mellan olika yrkesgrupper arbetar med barnsom
och påsatsningar kompetensutbildning och utvecklingsarbete för
personalen framförs också åtgärderönskvärda för vändaattsom ut-
vecklingen i riktning. Kritikrätt länsstyrelsen framkom också.mot
Man tycker länsstyrelsen brister i sitt tillsynsansvaratt och de sak-att

styrinstrument påverka kommuner inte leveratt till bam-nar som upp
mål.omsorgens

Föräldrarna i stadsdelarutsatta mindreär nöjda med
barnomsorgen

I Storstadskommitténs betänkande Egenmakt SOU 1996:177om
konstaterades storstadsbor kritiska till denär kommunalaatt servicen
i form exempelvis barnomsorg, skola, ungdomsverksamhet ochav
äldrevård. Vi ocksåkunde visa denna kritik förstärkts lägre in-att
komsterna i stadsdel.är Detta samband har nyligen också Stock-en
holms stads Utrednings- och statistikkontor kunnat belägga i stu-en
die föräldrars tillfredsställelse staden.med barnomsorgen i Deom
högsta andelarna bamomsorgsföräldrar "mycket nöjdaärav som
med barnomsorgen återfinns i stadsdelsområden med medel- och
höga inkomster, medan de lägsta andelarna mycket nöjda barnom-
sorgsföräldrar återfinns i stadsdelsnämndsonrråden lågamed in-
komster.

Även bamomsorgsföräldrarnanär skulle bedöma sin barnomsorg
på det hela utifråntaget", 28 bedömningsaspekter pedagogiskt, re-

Så tycker föräldrarna barnomsorgeni Stockholm, USK, utredningsrapport1996:3.om
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har debarnomsorgsföräldrarframkomavgifter, osv.lationer, att som
stads-återfinns ibarnomsorgenhelhetsomdömenapositivaminst av

iakttagelseintressantlåga Eninkomster.delsnämndsområden med
stadsdels-haftstadsdelsområden hardestudieni ärgörs att somsom

ham-stadsdelardefinns bland1991försök sedannämnder som
bamomsorgsföräldramasvad gällerrankningslistaninade lägst

med barnomsorgen.tillfredställelse

Storstadskommitténs och Allmänna
stadsdelarnasatsning i dearvsfondsdelegationens utsatta

arvsfonds-Storstadskommittén och AllmännafråninitiativEfter ett
1995 underregeringenbeslutade tre-delegationen att ensommaren

förfogande förtillmiljoner kronor45beloppårsperiod ställa ett
förbarnomsorgsverksamheterolikautveckla och pröva typeratt av

samhället.iintegrationsmöjligheterderassyftar till ökabarn attsom
organisationerideellaförkostnaderi huvudsakMedlen somavser

utvärderarprövar ochutvecklar,socialtjänstenmedtillsammans nya
integra-öka barnssyfteförskoleverksamheten medmodeller attav

i samhället.tionsmöjligheter
syftar tillprojektFlertaletmedel.beviljatsprojektHittills har 15

pedagogisk metodut-föräldrastöd ochspråkstimulans,barnenatt ge
ideelladrivandedenoftalnvandrarföreningarveckling. är resursen

påbörjat sinprojekt harVi ska kortprojekten.i trepresentera som
verksamhet.

kulturkommunikationförsocialnämnd och CentrumStockholms
ierbjuda barngårtreårigt projektgenomförCFK ut attett som

i dereguljära barnomsorgenstår denår, utanföråldern 1-12 som
fri-förskole- ochStockholms stad,stadsdelarna isegregerademest

betydelsefullt förbliförutsättningarProjektet hartidsverksamhet. att
erfarenheterdesvenska barnomsorgen,denutvecklingen genomav

verk-uppsökandedet gällerfrämstkunna närkommer görasattsom
föräldrasamarbete,självförvaltning,verksamhetsformer,samhet, nya

metodutveckling.pedagogiskochsamverkan
tillsam-genomförGöteborgBergsjön iStadsdelsförvaltningen

EnSESAM.delprojektet Se Barnet-Studiefrämjandetmed pe-mans
missbrukarfamiljer iiför barnbarngruppsverksamhetdagogisk

primärvårdenStudiefrämjandet ochföräldrastödSärskiltBergsjön. -
kvinnorskringStadsdelsförvaltningenmedsamarbetei ett program-

Målgruppenmed barn.mödrar ärbamfrågor miljö förochhälsa,
föräldrarollsinstöd ii behovbesvärpsykosomatiskamedkvinnor av

Deltids-svenska.sigför lärabarnomsorgbehöveroch barn attsom
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Frilufts-språk i samarbete medpå miljö ochförskola med inriktning
främjandets mulleskola.

Rosengård med Teaterkoope-i samarbeteStadsdelsförvaltningen
prioriterade ochbarnenmötesplats därrativet X skaparTeater ären

årRosengårdsbarn åldern tillfällei 0-12de flera mötaatttusenger
få uttryckssätten.sig de skapandei olika former och lärakultur att

barn möjligheterpedagogisk form allaframMan arbetar gersomen
bedrivasVerksamheten skallsjälvförtroende.till samhörighet och

ochskola, fritidshembåde kvällstid för förskola,dagtid och att
föreningar skall kunna delta.

Sammanfattning

följande:Vi i kapitel konstaterathar detta
övriga ibarni stadsdelarna har barnomsorg, storstä-Färre barn de änutsatta-

samtligaomkringStorstadskommitténs studier visar 55derna. procentatt av
Motsvarande andelår i stadsdelar.i åldern l-6 har barnomsorg dessabarn

övrigtför storstäderna i 73är procent.
isina bruttokostnaderstadsdelarna minskadei deBamomsorgen utsatta-

åren Underunder 1992-95.fasta priser med i genomsnitt 17, 5 procent
förhemkommunef bruttokostnadenstadsdelarnastid minskadesamma

barnomsorgen med 12,2 procent.
årsarbetare understadsdelarna minskade andeleni deBarnomsorgen utsatta-

åren med i genomsnitt 201992-95 procent.
så dag-personalminskningar har förskolornaochkraftiga kostnads-Trots-

bibehålla personaltäthet. Gene-godhem i de stadsdelarna kunnatutsatta en
årsarbetare i jämförelseochdessa förskolor färre barnrellt har per grupp

förskolor i storstäderna.med övriga
förhar höjt barnomsor-de stadsdelarnaDrygt 57 taxornaprocent utsattaav-

under 1995.gen
stadsdelarna. Trotssärskilt stöd ökar i deAntalet barn med behov utsattaav-

psykolo-så för specialpedagoger,har stadsdelarna inte ökatdetta resurserna
inom barnomsorgen.och kuratorerger
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Den annorlunda skolan

"Blandningen skånska diftonger; serbokroatiska kraftuttryck,av
amerikanska slanguttryck hämtade från värld,TV:ns frambringar en
språklig hybrid mellan barnen med skiftande etniska och nationella
bakgrunden skapasHår annorlundahet bådemed ochpositivaen ne-
gativaförtecken. Och denna annorlundahet upphov till kraft-ettger
fält också deutnyttjas spegla och hämtasig i kraftattsom av vuxna
från

Detta beskrivningär skolorna Rosengård Per-en av som
Markku Ristilammi geri sin bok Rosengård och den poesin.svarta
Ristilammi härleder embryot till denna annorlundahet i en process

skapades redan innan till områdetskolorna i öppnadesportarnasom
i slutet Då1960-talet. inleddes förvirrad diskussion där denav en ena
antagonisten stämplade skolorna misslyckade, medan den andrasom
antagonisten i debatten framhärdade dessa skolor höjdpunktenatt var
i den pedagogiska utvecklingen. Successivt också,kom enligt Risti-
lammi, Rosengårdproblemen i alltmer formuleras skolanatt genom

dåoch i Rosengårdsskolan.synnerhet Ristilammi fortsätter:
"Om kan Rosengård speglar detsäga samhälletsövrigaattman

problem, skolorna koncentrationer Rosengårdsproblem."är av
Beskriver någotRistilammi endast artspecifikt för Rosen-ärsom

gård någoteller det karaktäristiskt dragär för skolorna i de utsatta
stadsdelarna såOch i fall dåvilka dessa problemär och de negativa
och positiva förtecken skolornas annorlundahetsom genereras av

mångaDessa och frågorandra ska Storstadskommittén försöka be-
i detta kapitel, huvudsakligen kommer be-ägnassvara att attsom

skriva och bedöma grundskolans verksamhet och situation i de ut-
vårastadsdelarna i storstäder. Vi inleder med kortsatta redogö-tre en

relse de nationella målenöver för grundskolan. Därefter följer ett av-
snitt beskriver den forskning berör förmågaskolans levasom attsom

måltill sina i stadsdelar och vilka grupperi samhälletutsattaupp som
hittills har varit skolans vinnare och förlorare. Dessutom ska vi be-

hur skolan fungerarröra institution.som

5 Ristilammi, Per-Markku, Rosengårdoch den poesin, 1994svarta
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mål skolanmedstadsdelarnasochkommunernasStatens,

uppgifthuvudsakligaskolans attskolreformårs är1842sedanAllt
grundläggandeielevernafostraochbestående kunskaperförmedla

verka iochlevaförelevernaförberedadärigenom attochvärden
överensstämmelseiutformasskaskolaniVerksamhetensamhället.

ochVarvärderingar.demokratiskagrundläggande ver-med somen
egenvärdemänniskasvarjeföraktningfrämjaskaskolaninomkar

Lpoläroplanendenmiljö. Ivårrespekt föroch nyagemensamma
elevsvarjetillundervisningenskaframhålls skolan94 att anpassa

skolformvarjeinomutbildningenochbehovochförutsättningar att
budgetproposi-Ianordnas.landet denilikvärdigska oavsett varvara

skaskolansvenskadenytterligareunderstryks94/95 att varationen
lik-ungdomarochalla barnskasammanhållen skola, engesomen

medeleverintegrationocksåfastslåsutbildning. Det attvärdig av
ochbarnviktigtskolan. Detvärde i är attbakgrundolika är stortav
till-tillhörighetsocialochkulturererfarenheter,olikamedungdomar
skaskolan94I Lposkoltiden. sägsunder atttillsammanstidbringar

möjlighetbåde harmötesplatskulturellochsocial ensomvara en
sig införstå levaochförmågaelevernasstärka attoch attett ansvar

direktivdirektivSkolkommitténsIvärderingar.ochvillkorandrasi
skolan:sinregeringenutvecklar1995:19 syn

från orättvisorbortutvecklassamhällettillskall bidra"Skolan att
personliga,skildamedskolanbörjarmänniskor./../. barnmellan so-
uppgiftskolansDetförutsättningar: är attkulturellaochciala an-

förut-alla barnssåundervisningoch sin attorganisationsinpassa
alladärskolabetyderallaförskolaEntillsättningar entas vara.

fårerfarenhetereleversdärbemötta, utrymmesedda ochblirelever
behovderastillgodoserundervisningfåralla eleverdäroch somen

intressen."derasoch mäter
ifundamentåterfinns stor-målen skolanför ettnationellaDe som

skolpla-villdetskolan, sägaförmåldokumentstadskommunemas
skyldighetmed kommunen atti likhetharskolornaenskildaDenen.

arbetsplan.lokalverksamhet,sinförmåldokumentutarbeta enett
stadsdelarnai deskolornaenskildade utsattaMåldokumenten som

framhåller derasFlertaletdrag. attfleraantagit harhar gemensamma
socialagodasvenska,ikunskapergodaelevernaskaundervisning ge

undervisningIndividanpassadsjälvförtroende.och gottmönster ett
Viktenmål skolorna.för attcentralaelevinflytande ärökat avoch ett

också iframhållsskolanimångkulturelladetillvara resursernata
skolor.flera
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Att lyckas eller misslyckas i skolan fråga klassen om-
En skola förlorare devisenär förutan regeringens skolpolitik. Vilka

dåhar hittills varit förlorarna Forskning detta har bedrivits ochom
bedrivs i omfattning, både nationelltstor och internationellt och enig-
heten är till framgångvägen istor skolanatt till betydandeom avgörs
del elevernas klasstillhörighet. Förlorarna har varitav och allt jämtär
arbetarklassens barn. Robert Eriksson och Jan O Jonsson visar i sina
studier SOU 1993:85 faktorer påverkar denatt sociala sned-som
rekryteringen till högre studier följande:är Klasstillhörighet, ärsom
knuten till föräldrarnas yrken, utbildningsnivån i hemmet och upp-
växtfamiljens situation.ekonomiska Utbildningsnivån framstår

den viktigaste faktorn. Etniskt harsom dock ingen avgö-ursprung
rande betydelse för elevens fortsatta högreväg utbildning. Ele-mot

med utländsk härkomst fortsätter dock i mindrever utsträckning till
högre utbildning barn till inföddaän svenskar. Vad gäller ungdomar
med utländsk härkomst, från början gått i svensk skola, berorsom
den lågarelativt övergångsfrekvensen till högre studier enbartnästan
på deras föräldrar iatt utsträckning har arbetaryrken.stor När man
däremot hänsyn till hela dentar sociala bakgrunden fortsätter barn
med utländsk härkomst oftare till universitet och högskolor barnän
till infödda svenskar. Vissa "invandrarspecifika faktorer bety-av
delse, enligt Eriksson och Jonsson, invandringsårär och svårighe-

få arbeteterna driver fleratt tillett studier.som
John Ogbu, antropolog vid Berkleyuniversitetet, har i sin forsk-

ning kunnat visa skolgången hos minoritetsgruppatt också påver-en
kas dess förhållande till majoritetskultur. Om minoritetsgruppav en
uppfattar sig underordnad, förtryckt eller andra tillbaka-som sätt

får detta negativa följdersatt för deras barns skolresultat, medan det
förhållandet gäller så fallet.motsatta inte ärom

Boendesegregationen bidrar till den sociala
snedrekryteringen

En faktor har viss betydelse för framgångannan i skolansom ochen
snedrekryteringen boendesegregationen.är Eriksson och Jonsson
skriver:

"Om vi två eleversätter med betyg och socialasamma ursprung
i skola,varsin detär sannolikhetstörre den hamnar hög-iatt som en

6 Robert Eriksson och Jan O Jonsson,Ursprung och utbildning social snedrekryteringtill-högre studier, SOU 1993:85.
Krock eller den mångkulturellamöte, skolan, delbetänkandeom Skolkommittén, SOUav1996:143.



SOU 1997:61 Den annorlunda skolan 89

statusskola där fler elever kommer från högre socialgrupper, från-
välbärgade familjer frånoch studievana hemmiljöer väljer gymna--
siestudier med universitetsförberedande inriktning. Den socialaen
omgivningen skolani har alltså effekt på individensen
utbildningsval. ./../. våra båda elever har den hamnar tav som en
skola där elevernas betyg högre utifrån elevsamman-är än väntat
sättningen 8sannolikhet väljastörre teoretisk inriktning.att en

Boendesegregationens effekter skolan uppmärksammas i Skol-
verkets Att välja skola effekterna valmöjligheter irapport grund-av-
skolan. Skolverket fastslår välja skola har hafträtten vissaatt att seg-

sociokulturellt,regerande effekter, belagt dels deras skolby-genom
tarstudie och studier skolprestationer, dels indirekt belagtav genom
fallstudier. Studien visar skillnaderna mellan skolor inom kommu-att

mellan kommunerär större än vid jämförelse betyg, över-nen en av
gång till gymnasieskolans olika och sociokulturell struktur.program

Skolverkets skolbytarstudie baseras 166 skolor från tio kommu-
Samtliga skolbarnsföräldrars utbildningsnivå, födelseland ochner.

sysselsättning har analyserats i skolornas respektive upptagningsom-
råde. Med dessa variabler har sedan skapat områ-olikatre man sex
deskategorier, så kallade skolområden. Fördelningen likartadeav
skolområden i respektive kommun fördelas enligt nedanstående ta-
bell

Tabell Fördelning likartade skolområden i storstadskommunerna,av
hösten 1994.

Kommun Skolområde

l 2 3 4 5 6
Stockholm 19 15 5 4 l 3
Göteborg 9 9 4 5 7 l
Malmö 2 5 l 2 5 2
Södertälje 5 2 3 1

Polariseringen mellan de olika skolområdena tydligast i Malmö,är
medan Göteborg har jämnare fördelning och i Stockholm fördelasen
de flesta skolorna skolområdenai l och

Robert Eriksson och Jan O Jonsson,Ursprung och utbildning social snedrekryteringtill-högre studier, SOU 1993:85.
9 Sociokulturellt, Skolverketsbegreppför åskådliggöraskolområdenasstruktur efter skol-att
föräldrarnasfödelseland,utbildningsnivå och sysselsättning.
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respektive skol-bakgrundsvariabler iolikaförMedelvärdenTabell 2:
område 1994.hösten

SummaSkolområde:Bakgrundsvariabel
5 642 3l

Födelseland:
7772 43 17648889Sverige
48 743 52nordiskt landannat

19794931 2499utomnordiskt land

Utbildningsnivå:
4621 15284068 45Eftergymnasial
404152 474326 45Gymnasial
1433 4521175 10Förgymnasial

Sysselsättning
8 76 7888Företagare

5542 27 17595969Tjänstemän
2542 4525 3825l lArbetare

30 13258 14812sysselsatta

skolaväljaSkolverket AttKälla:

föräld-så 90ovanstående 2 drygtframgår tabell ärSom procent avav
efter-harskolområde cirka 701 ochii Sverigefödda procentrarna

Itjänstemän.andelungefär likaoch ärutbildninggymnasial stor
eftergymnasialföräldrarna,15skolområde knappt6 har procent av

arbetare. Dessutomsysselsatta är45utbildning och ärprocent som
sysselsättning.skolområdeni dessaföräldrarna30 utanprocent av

skolområde tillfrånutflyttningenvisakundeSkolverket ettettatt an-
båda skol-skolområdena 5 och Ihögst iinom kommunennat var

medoch föräldrarskolbarnsföräldramaområdena svenskadet deär
andratillflyttarbakgrundeftergymnasialochutomnordisk utsom

mellan skolornasjämförelseVidutsträckning.iskolor störst me-en
följerområdesskillnader. Medelbetygenuppstår tydligadelbetyg ge-

utbildningsnivå i deefter föräldrarnasnomgående rangordningen
framträdersvenskaiskolområdena. Jämförs resultatet storaolika

skolaandra Ingenmotsvarighet isininte har ämnen.skillnader som
densvenskaiuppnådde medelbetygskolområde 6i somsamma

visadeDetmedelbetyget.skolområde det lägstahade1skola i som
naturvetenskapsprogrammenockså samhällsvetenskaps- ochsig att

eftergymnasialtill del harföräldrardomineras elever ut-storvarsav
bildning

skolområdeåterfinns ibytte skolaeleverandelenDen största som
nordiskthardessa eleverövervägande andel5 och ursprung.aven

obe-aktiva skolbytargruppen,dendessutomDenna är mestgrupp
utbildningsbakgrundskolområde vilkende bor i ochvilketroende av

irekryteradesfristående skolorna störreTill dehar. ut-föräldrarna
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från skolområdensträckning elever med dominans elever meden av
svensk bakgrund.

ocksåSkolverket gjorde fallstudie 38 skolor för studeraöver atten
effekterna skolbyte i olika skolor. visa fri-Man kundetyper attav av
stående skolor i samtliga fall kan hänföras till skolor med inflöde av
elever. De kommunala skolorna med inflöde elever iär stor ut-av

områdensträckning belägna i stabila med andel elever medstoren
svensk bakgrund och föräldrar eftergymnasialmed utbildning och

resultatnivåmed genomsnittligt hög i skolorna. fannsDock deten
såundantag de kallade trendbrytarskoloma har lyckats vändasom- -

utflöde elever till inflöde. förGemensamt dessa skolor ärett ettav
de ofta har profil, vilket lockat elever till skolorna.att enats om en nya

Den markanta skillnaden mellan dessa skolor utflödessko-ochmest
loma trendbrytarskoloma saknar den dominans elever medär att av
invandrarbakgrund finns i utflödesskoloma. aktivitetDensom som

utgångspunkttrendbrytarskoloma i flerahar fall haft sin i detstartat
ökade ekonomiska delegerats till rektor. Skolorna medansvaret som

områdenutflöde elever till del ibelägna medärett stor storav en
andel föräldrar med förgymnasial utbildning och andel föräld-storen

Områdenamed invandrarbakgrund. har omflyttning ochstorrar en
låg resultatnivågenomsnittligt i skolorna. Skolorna oftahar litenen

andel modersmålelever med svenska förut-skolornassamt attsom
sättningar ofta präglas den instabilitet och de sociala problemav som

mångafinns i den omgivande miljön. Att studiemotiverade elever
frånsökt sig följdskolorna, till välja skola, oftarätten attav uppges

försvårat fårha undervisningssituationen. dåligtDessa skolor ofta
rykte, Skolverket detta följd de problemärattmen anser mer en av

omgivningen påuppvisar, följd skolornas kvalitetänsom en av un-
dervisningen.

Det inte enbart elever söker sig till andra skolor i allraär utansom
ocksåhögsta grad lärare. Forskning visar det skiljer sig vad gälleratt

lågstatus-lärarnas erfarenheter arbetsmetoderoch mellan respektive
högstatusskolor. I högstatusskoloma har lärarna regel längresom er-
farenhet, lågden sociala stabiliteten hög och omflyttningen blandär
lärare och elever. Välmeriterade lärare tenderar söka sig till lugnaatt

områden. högstatusområdenskolor i stabila l betonas vidare skolkun-
lågstatusområdenskaper och betyg, medan arbetet i problem-är mer

verkligheten.orienterat och inriktat den omedelbara socialamot
ocksåSkolverkets resultat och slutsatser bekräftas studierav som

genomförts i bland Storbritannien och USA. Skottland harIannat

2°Att välja skola, Skolverkets 109.rapport nr
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såkunnat visat den kallade prestationsmässiga segregationenattman
framför flyttathar ökat lokalt, allt högpresterande eleverattgenom

från områden låg områdenskolan i med där arbetslöshetenstatus -
lågmedelinkomsten och relativt andel föräldrarnahög,är storen av

områdenaensamstående. Skolorna i de underpriviligeradeär mest
har övergivits just de elever behövas bäst för skapaattav som anses

Valfrihetenpositiv miljö i skolan. I ESO-rapporten, inom skolan,en
från94:72 refereras bland studier USA visarDs annat attsom seg-

dåregationen till med minskar profilering och ökadeoch uppmuntras
frånvalmöjligheter skapats. Andra studier USA visar de fram-att

gångsrika inflöde följandeskolorna, med elever, har känne-ett av
sammanhållningtecken: stark bland lärarna, entusiasm i personal-en

måluttalade för verksamheten. Studier i Englandklartsamtgruppen
efterfrågade skolor inte expanderar, börjarhar däremot visat att utan

olikai stället bli selektiva i sitt urval elever utvecklaattmer av genom
2antagningsförfarande.

till misslyckande socialSkolan skuld elevers ochutan
snedrekrytering

så flera forskarede klassbetingade orsakerna har pekatUtöver att
till misslyckande socialdel skuldbördan elevers och snedrekry-aven

såsomtering ska läggas skolan själv, institution. dessaEn ärav
Sverker Lindblad det angeläget uppmärksammaäratt attsom menar

framstårskolan vissa elever efterhandde egenskaper hos gör attsom
hårdlyckade eller misslyckade. Lindblad i sina omdömenär omsom

förmågaskolan saknar hanteraskolan. Han bland annat att attanser
identiteter framtidsplaner.elever med olika erfarenhetsvärldar, och I

förmågahärmed följer elevernas hantera skolankonsekvens att att
institution och utnyttja den verktyg för sina livsprojektettsomsom

framstår då begåvningskillnader i utfall i form skildaochsom av
och levnadsbanor rimliga konsekvenser vadskolkarriärer som av

Ävenbegåvningsdifferenser.i skolan Bengt Börjesson,man ser som
Lärarhögskolan i Stockholm, har berört denna diskussion irektor

refererar till engelska skolinspektörerdär han blanduppsats annaten
lärarkårengått hårdtill mycket kritik arbetar medharsom av som

studietraditioner.saknar Inspektörerna lärarnasbarn attsom menar
fårbristande pedagogiska kvalitetet stigmatiserande effekten

undervisning brister framfördessa bam. allt i den saknarLärarnas att

2 välja Skolverkets 109.Att skola, rapport nr
22 Krokig till Ungdomsstyrelsens; 1996.Börjesson,Bengt, i del Ungdomsrapportväg vuxen
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i verk-fiaskooch skolans ärelevgrupperför attmening attstora man
lärandet med olust.kopplaelevernaligheten lär att samman

socialadenlyckas ochskallalla attförVad krävs att
minskarsnedrekryteringen

predi-budskapanletesslit i Dittoch ärvid Din lott ettVar svett, som
reformationensedankyrkanlutherskasvenskadenflitigtkades av

adelsmannenbonde ochförbliskulleBondenförra seklet.tillfram en
tillsattöverhetdenförsvarasvärd försittskulle bära att avsom var

sanktion. Socialgudomligskiktning medsocialsjälvGud en-
färskt da-ganskaföljaktligenstudiertill högresnedrekrytering är av

tingens ord-ändraskulle dockSverigeDemokratiseringentum. av
den dittills-auktoritet ochpolitiskasinförloradeKristendomenning.

också denifrågasattes. Därmed blevsamhällsordningenvarande so-
ochsamhällsproblemstudiertill högresnedrekryteringenciala ett

dagordningen.politiskadenfördes upp
Tvåsamhällsproblemsnedrekryteringendå socialVarför ettär

orättvisaindividuelldetåberopas. Dels kan attkanskäl enses som
vilka detillomständigheterdedel berortilllivschanserbarns aven

begåvningar intesnedrekrytering allasocialdels innebärfötts, att
något kanpotential,sinutvecklainte kansintillkommer rätt, som

Forskningensamhället iföreffektivitetsförlustertillleda stort.antas
tillradikalt framminskatsnedrekryteringen harsocialadenvisar att

förändrats.knappasthar densedan dess1970-taletbörjan menav
villkoret förgrundläggadegivetvis varit detVälståndsökningen har

snedrekry-socialatillräcklig. Deninteutjämningen,socialaden men
mellanvillkorekonomiskaförändradetackhar minskatteringen vare

minskade in-ocharbetslöshetsriskerformisamhällsklassema av
studiefinansieringssystemet.utbyggnadkomstskillnader samt aven

minskafördelgrundskolan betyttinförandet attVidare har enav
utbild-fortsatttidigaste valendeHärmed skötssnedrekryteringen. av

sammanhållnaockså klas-innebarGrundskolanåldrarna.ning iupp
enskildasammansättning i desocialallsidigochi alla ämnen enser

åtgärder har kunnatutbildningspolitiskaandraVilka mot-skolorna.
redogörochEriksson Jonssonsnedrekryteringensocialadenverka
åtgärderföljandeför1993:85SOUutbildningochi Ursprung att

haröverhet honsig all den överskall underordna23 människaVarjeRomarbrev:Se Paulus
honom.förordnadfinnsGud och den ärinteöverhetfinns ingen ärsig. Ty det avsomavsom

och demotstånd Gudsordning, gördärför mot-sig överhetengör motDe sommotsättersom
13:1svärd." Romöverhetenbärsittför inteintesjälv./../. Detstånd straff sig ärdrar över som

24 SOU 1993:85.J.O.och Jonsson,Eriksson, R.
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har haft begränsad betydelse för motverka den sociala snedrekry-att
Åt-teringen: antagningssystem, regionala högskolor och komvux.

gärder däremot minskade den sociala snedrekryteringen föl-ärsom
jande: expansion universitetsutbildningen, bättre koppling mellanav
yrkesutbildning gymnasiet och praktiska högskolelinjer, en mer
aktiv rekrytering från skolornas sida studiebegåvningar.av

oftaEtt i dagensanvänt debatt högre utbildningärargument att
måste löna sig. Och inte ovanlig lösning i dessa sammanhang ären

åberopa ökade löneskillnader låg-mellanatt och högutbildade vilket
skulle minska den sociala snedrekryteringen. Eriksson och Jonsson
kan visa i sina studier förhållandet detär dvs. ökadeatt motsatta, att
ekonomiska klyftor mellan samhällsklassema leder till starkareett

utbildning.samband mellan ochursprung

Skolan i de stadsdelarnautsatta

Skolan har i likhet med kommunal verksamhet gjort omfattadeannan
nedskärningar under l990-talet. Besparingarna inom skolan har upp-
märksammats bland i samband med skolnedläggningar ochannat att
antalet elever i klasserna ökar. Socialstyrelsen visade i sin rapport
Barns villkor i förändringstider besparingarna inom skolan underatt
åren 1993-1994 skulle uppgå till 6 i storstäderna och drygtprocent
8 i förortskommunerna. Besparingarna skulle ocksåprocent inverka

skolan.personalsituationen inom Detta So-var en prognos som
cialstyrelsen presenterade, hur dåhar det blivit Har storstads-men
kommunerna gjort dessa nedskärningar inom skolverksamheten och
hur har deras verksamhet påverkats

Storstadskommitténs ambition försöka besvaraär frågordessaatt
i de följande avsnitten och tidigare anlitade vi SCBnämntssom som

vårt uppdrag har samlat in uppgifter vad 22 stadsdelarutsatta
vårai storstäder satsade grundskoleverksamhetentre årenunder

1992 Påoch 1995. dessa uppgifter baserar vårvi så kallade ekono-
mistudie. I detta sammanhang bör påpekasdock denna undersök-att
ning endast studerar kostnaderna för grundskoleverksamheten. Stu-
diens resultat följaktligen inte jämförbaraär med Socialstyrelsens

vilka inkluderadeäven gymnasie- och särskolan. I de fallprognoser,
stadsdelarna eventuellt har gjort kraftiga nedskärningar inom grund-
skoleverksamheten, vilka effekter dåhar detta medfört Har klas-

blivit stödet till eleverstörre, med behov särskilt stöd mins-serna av

15Eriksson, R. och Jonsson,J.O. SOU 1993:85
26Barns villkor i förändringstider, Socialstyrelsen1994:4
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svårarefått detdeharproduktiva eller attblivitskolornaharkat, mer
skolanmålen förtillleva upp

stadsdels-användavibesvarade kanfrågorfå dessakunnaFör att
tillsändesfrågeformulärinnehöllbland ettstudien somannatsom

Bredängstorstadskommunerna,berördadeistadsdelarnaiskolor17
RosengårdHaninge,JordbroVårby Huddinge,Stad,Stockholm

besva-EnkäternaGöteborg.GårdstenBiskopsgården ochMalmö,
besva-13 skolordetsammanlagtochrektorskolansrades somvarav

så detstadsdelsstudien ärtalarfortsättningsvisvienkäten. När omrat
formule-använderviåsyftar ochvi närenkätstudiejust denna som

stadsdelarnasså vistorstadskommunernaberördaderingen menar
Göte-Botkyrka,ekonomistudie, dvs.våringår ihemkommuner som

ochstadStockholmsstad,MalmöHuddinge,Haninge,stad,borgs
Södertälje.

besparingstideriSkolan

lindrigtkommitfrån barnomsorgenskillnadtillharGrundskolan un-
grund-synnerhetigällerbesparingar. Dettaårensdedan senaste

iBruttokostnadernastadsdelarna.deibelägna utsattaskolor ärsom
storstadskommunerberördasamtligaigrundskolanförpriserfasta

1992-periodenunder4,5genomsnittimed procentminskade

kostnadsutvecklingGrundskolansDiagram
priseri fasta1992-1995mellanBruttokostnadsförändring

Malmö

Göteborg

Stockholm

storstäderSamtliga

6%420-2-6 -4-lO -8

l stadsdelarUtsattastadenHela
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Diagram 2: Personalutveckling inom grundskolan
Förändring årsarbetandeandelen lärare mellan 1992-1995av

Malmö

Göteborg

Stockholm

Samtliga storstäder

-20 -15 -10 -5 0 5 10 %

- n5Utsatta stadsdelar Hela staden

1995.27 Under tid har skolorna i de stadsdelarna ökatsamma utsatta
sina bruttokostnader i genomsnitt med 2 De regionala skill-procent.
naderna mellan städerna dock betydande.är Göteborgs stad ökade
sina kostnader 5,3 Malmö stadmest, ökade sina kostnaderprocent,
med i genomsnitt 4,5 medan Stockholms läns kommunerprocent, en-
dast ökade med 0,5 procent.

Lärarkåren minskar, inte övrig personalmen

Trots de berörda storstadskommunemaatt minskadesammantaget
sina kostnader för grundskolan årenmellan 1992 och 1995 har ande-

årsarbetarelen bland lärarna varit intillnäst oförändrad 0,3 pro-
cent. En redovisning har dock förmågansammantagen skymmaatt
blicken för inre variationer.stora Kommunerna i Stockholms län
minskade andelen lärare med i genomsnitt 2,7 Merpartenprocent. av
sänkningen kan härledas till kranskommunerna Haninge, Botkyrka
och Södertälje. Göteborg och Malmö ökade däremot lärarstyrkan

Beräkningen baseras uppgifter från Vad kostar verksamheteni Din kommun. Uppgifter
från följande kommuner har vid beräkningen:använts Botkyrka, Haninge, Huddinge, Stock-
holms stad,Södertälje,Malmö och Göteborg.Bruttokostnadsuppgifternahar omräknatsi fasta
priser i enlighet med nettoprisindex.Beräkningarnautgår från 1992.Omräkningsfaktor årför
1992 Omräkningsfaktorär för 1993 2l2,l/222,1är 0,9586.Omräkningsfaktor för 1994är
212,9/225,l 03458 och för 19952I2,9/228,6 0,93l3.
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procent.med 1,2 respektive 5,6 Situationen har varit helten annan
i de stadsdelarna. bruttokostnadsökningarTrots för skolverk-utsatta
samheten har inte åderlåtningkunnat hindra lärarkåren.man en av
Sammantaget har de stadsdelarna skurit bort 9utsatta procent av an-

årsarbetaredelen lärarkåren årenbland mellan 1992 och 1995. Situa-
tionen för övrig såpersonal dock oförändrad. Under denär gott som
aktuella perioden ökade antalet elever i grundskolan.

Vad kostar utbildningen

Trots kraftiga personalnedskämingar och andra förändringar harsom
medverkat till kostnadsminskningar ligger undervisningskostna-
derna betydligt högre i de skolor ligger i de stadsdelarnautsattasom
jämfört vår såmed andra skolor. I kallade Stockholmsstudie har vi
sammanställt undervisningskostnaderna låg-,för mellan- och högsta-
diet för 17 skolor ligger i de Låg-stadsdelarna. och mel-utsattasom
lanstadieskoloma i genomsnitt 25 500 kronor elev iavsätter per un-

Diagram 3: Undervisningskostnad elevper
Skolor i Stockholm stad

40000

35000

30000

25000

20000

15000

0000l

5000

Samtliga skolor Skolor i stadsdelarutsatta

-Låg/mellanstadiet Högstadiet

28 frånUppgifter utredningssektionen Svenskakommunförbundet. Redovisningenbygger
årsarbetareantalet förmånsgrupplärare dvs.l exkl timavlönade,exkl tjänstlediga 92nov

respektive 95 enligt Kommunförbundetspersonalstatistik.nov
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39 200 kronor. Genom-högstadieskolornadervisningskostnad och
16låg- för hela staden liggeroch mellanstadieskolornasnittet för

23 276 kronor.högstadiet motsvarandeoch för700 kronor är summa
själva hur kostnadernaochSkolorna har budgetansvar avgöreget

ocksåstadsdelarna har till nyligeni deskall fördelas. Skolorna utsatta
så sociopedagogiskt stödsöka kallathaft möjlighet extrasamtatt ett

anledningYtterligaresärskilt stöd.för barn med behov enavpengar
i deundervisningskostnaderna skolornatill de höga är utsattaatt

andrasvenskafler elever harstadsdelarna har avsevärt somsom
också påspråk hemspråk, debiterasvilket kostnaderoch ärett som

de enskilda skolorna.

verksamhetSkolan prioriteras inte högre än annan

besparingsåtgärderfråganvår vilkaekonomistudie ställdesI som
i stadsdelarnagrundskoleverksamheten devidtagits inom utsatta un-

i särklass vanligaste bespa-år Personalneddragning dender 1995. var
år, harringsåtgärden 60 stadsdelarnaunder detta vilket procent av

också antalet ele-stadsdelarna ökade40genomfört. Drygt procent av
mins-i Stockholms län3/4 stadsdsdelamai klasserna. Drygt avver

ihälften stadsdelarnagrundskolan, medankade personalstyrkan i av
ovanståendeanslutning tillGöteborg gjorde detsamma. IMalmö och

frågan prioriteratsfråga också grundskoleverksamhetenställdes om
iinte lagregleradverksamheti högre utsträckning ärän somannan

fråganår stadsdelar besvaradeför 1996. Av 19budgetdirektiven som
andra verk-skolan annorlunda15 de inte prioriterade änattuppgav

Sammanfattning

följande:i avsnitt konstateratVi har detta

grundskolan i de stads-i fasta priser har ökat förBruttokostnadema utsatta-
åren Underunder 1992-95.delarna med i genomsnitt 2 procent pe-samma

för grund-"hemkommuner" sina kostnaderstadsdelarnasriod minskade
skolan med 4.5 procent.

i Göteborgbland de stadsdelarnaBruttokostnadsökningen störst utsattavar-
och Malmö.

åren 1992-95 i deårsarbetande minskade under-Andelen lärare utsatta
årsarbetande läraremedan andeleni genomsnitt 9stadsdelarna med procent,
tid.oförändrad underi deras "hemk0mmuner sammavar

stadsde-verksamhet i deGrundskolan prioriteras inte högre än utsattaannan-
lama.
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Övrigasamheter. fyra stadsdelar svarade däremot de har priorite-att
grundskolan högre.rat

Går nedskärningarna obemärkt förbi

Kostnaderna och lärarantalet har minskat och skolan prioriteras inte
någonhögre verksamhet vänder sig tillän barn ochannan som ung-

vårdomar visar ekonomistudie. Vidare ocksåframkom 40att procent
stadsdelarna ökade undervisningsgrupperna dåi skolan. Vad harav

detta inneburit för skolorna våroch elevernas del I stadsdelsstudie
framkom bland flera skolor ökade sina undervisningsgrup-annat att

vilket givit minskade möjligheter till individualiserad under-per, en
visning. påtalar någraLikaledes skolor det har skett kvalitetsför-att
sämringar undervisningen och personalen uppvisar teckenatt
utbrändhet och nedstämdhet.

vårI stadsdelsstudie kan uppgifter klasstorlek, lärar- ochom perso-
naltäthet, hemspråkandelen elever med under hösten 1996 hämtas.

gårFörändringar tid dessvärre inte uttala sig Skolverketöver att om.
dock klasstorleken i samtliga kommuner ökade under perio-attuppger

den 1991-1994 fråni genomsnitt 21,8 till 22,4 elever klass. Mestper
lågstadiet,ökade klasserna medan såklasserna högstadiet var

oförändrade. Den genomsnittliga lågstadietklasstorlekengott som
år 1994 22,2 elever klass, mellanstadiet 22,4 elever klassvar per per

klass.och högstadiet 24,6 elever Lärartätheten i grundskolanper
frånhar minskat 8,1 lärare 100 elever till läsåren7,9 mellanper

1994/95 och 1995/96 enligt Skolverket. Orsaken till minskningen är
främst elevantalet ökade detta lett till motsvarande ök-att utan att en
ning antalet lärare. årLärartätheten i storstäderna 1996 högre änav var
riksgenomsnittet, 8,0 lärare 100 elever. I de sju kommunerper som

elever.omfattas stadsdelsstudien gick det 8,05 lärare 100av per
nedanståendeAv framgårtabell l den genomsnittliga klasstor-att

leken och lärartätheten i de stadsdelar ingår i stadsdels-utsatta som
övrigt.studien i jämförbara med landet i Följande stadsdelarärstort

ingåroch skolor i stadsdelsstudien: Stockholms stad Bredängssko-
Vårby Vårbackalan, skolan, Grindstuskolan, Haninge Lunda -

och Blockstensskolan, Jordbromalmskolan, Biskopsgården Sjumi-
laskolan, Gårdsten Långmosseskolan,Svartedalskolan, Gårdstens-

Örtagårds-Rosengårdskolan, Rosengårdsskolan, Apelgårds- och

29Utbildningsstalistisk årsbok 1995SCB
30Skolan,jämförelsetal för skolhuvudmän,delrapport, Skolverket 1996mars
31stadsdelsstudienomfattade 13 skolor från stycken stadsdelari Stockholms län,utsattasex
Göteborgstadoch Malmö stad.
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elever med hem-och personaltäthet ochTabell Klasstorlek, lärar-
språk

elever Andel eleverKlasstorlek Antal elever AntalStadium
hemspråkpersonal med %lärare perper

54Lågstadiet 22 137.7 7
5825 13 7.7 5Mellanstadiet

5 36Högstadiet 25 9 l 1
100elever.Siffrorna inom antal lärareparentesanger per

skolan32 personaltäthe-genomsnittligaframkommer denVidare att
På lågstadiet gårförhållandevis det eleverhög. 7skolorna ärten

går eleveroch högstadiet det 5personal och mellan- perso-perper
nal.

sko-särskild studiestadsdelsstudien medVi har kompletterat aven
Stockholmsstudien.fortsättningsvis kalladStockholm stad,lorna i

från Stockholmsstudie hämtatstatistiska materialet för dennaDet är
år omfattar studien 21 sko-så för 1996. Totaltkallade Skolfaktastads

klasstorlek, antal eleverfrån stadsdelar.stadens Utöverlor utsatta per
andraspråkhemspråk Sv2svenskamed ochlärare, andel elever som

både analyserats.och olikaresultat, betyghar skolornasäven prov
också kostnaderbearbetning skolornasdetta tillkommerUtöver aven

längre fram.resultatför undervisning elev presenterasper vars
sammanfallerStockholmsstudiens resultatStadsdelsstudiens och

tabellantal elever lärare. Avvad gäller klasstorlek ochmycket väl per
framgår liten det gällersamstämmigheten2 nedan dock är näratt an-

hemspråk. iSannolikt beror skillnadernameddelen elever att
hemspråk föroch Sv2andelen elever medStockholmsstudien anges

stadsdelsstudienpå låg- mellanstadiet, medan iochsamtliga elever
Stockholmsstudien visar vidarestadium.sker beräkningarna attper

från StockholmsstudienTabell 2: Resultat

Andel eleverelever Andel elever medStadium Klasstorlek Antal
hemspråk med Sv2 %%lärareper

19,22l9,1222,8 131 47Lågstadiet 12,5 4122,1
19,22l9,1Z24,7 13 4724,2 12,5 41Mellanstadiet

19,2219,1:91325,6 5040Högstadiet 25
Stockholmsstad.genomsnittetför samtliga skolor iSiffrorna inom parentesanger

2 från Skolan,jämförelsetalhämtade Skolverket,Siffrorna inom uppgifter ärärparentes som
hemspråkeller Sv2 förår 1996.Siffrorna andelenelevermedför skolhuvudmän, mars anger

inom grundskolan.samtliga elever
låg- Skolfakta inte ande-mellanstadiet.Beräkningenbaseras samtligaelever och anger

stadium endast skola.lama utan perper

32 Göteborgstad,januari 1997.Mark, SkolöverläkareiTelefonintervju med Anders
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något i de stadsdelarnaantalet elever lärare högre änär utsattaper
genomsnittet för Stockholms skolor.

barn med utländskMed tanke den genomsnittliga andelenatt
bakgrund stadsdelarna 60 det inte märkligti de är ärutsatta procent

andraspråkhemspråk och svenska högandelen elever med äratt som
genomsnittliga andeleni de skolor ligger i dessa stadsdelar. Densom

hemspråk både stads-elever med i storstäderna 20är procent, men
visar motsvarande andel i dedelsstudien och Stockholmsstudien att
40 Andelen elever medstadsdelarna ligger drygtutsatta procent.

hemspråk äldre. eleversjunker i takt med eleverna blir Andelenatt
språk 50med svenska andra däremot drygtär procent samt-som

liga stadier.

hårdastElever särskilt stöd drabbasmed behov avav
nedskärningarna

så elevvårdspersonalen minskatdöma stadsdelsstudien harAtt av av-
åren i i de stadsdelarna.under de skolornasevärt tre senaste utsatta

framför allt Skolsköterska, psykolog, specialpedagog och lo-Det är
på. två skolorgoped skolorna har dragit ned Endast 13av uppgersom

de för skolsköterskan. Logoped säll-har utökat äratt resurserna en
frånvaroyrkeskategori, intill helt lyser med sin i sko-nästsynt som

elevvårdspersonalenförlorna. Samtliga skolor attuppger resurserna
stårinte i relation till behoven.

Skolläkarnas situation i Göteborg och Malmö bekymmersam. Iär
faktiska tillgänglighetenGöteborg den bedömningen dengör attman

elevvårdentill läkare inte möjliggör god insats med iengagemangen
arbetsmiljö och hälsofostran.för de elever har behov, i Istörstsom

går det elever Skolläkare, i Malmö 9 000 och iGöteborg 14 000 per
Stockholm 100. finns vilja hos allt fler kommuner5 Det över-atten
låta primärvården.uppgifter till Motivet till detta oftaskolläkarnas är

åtgärdåstadkomma sådanbesparing, kan mycket välatt en men en
i Göteborg,leda till ökade kostnader. hävdar skolöverläkarenDetta

Skolhälsovårdenför iAnders Mark. Mark uppskattar kostnaderna
miljoner kronor och har drygt 250000Göteborg till drygt 35 man

primärvår-besök. Om vi l/5 dessa besökare skulle besökaantar att av
hela skolhälso-den i stället skulle kostnaden för detta vadmotsvara

kostar.vården i sin attitydundersökningSkolverket visar dessutom
elevvårdspersonaltill med olika slagselever vänder siggärnaatt

37 någrastorstadsområden Storstadskommittén.Opublice-Högstadieskolori Ett underlagtill-
Erik Tängdénrad underlagsrapponav
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problem. skolhälsovården någotAtt uppsöka premisser äregna
också understryks Barnombudsmannen.som av

hårdastAtt elever med behov särskilt stöd har drabbats ned-av av
skärningarna årkonstaterades redan 1992 skolinspektörema iav

FÖRLO-Stockholms småstad. deras STORAI DErapport,
gårRARNA, det läsa följande:att

"Skolornas direkt avsedda hjälp och stöd tillinsatser, ärsom som
elever svårigheter,med har minskat kraftigt. dessa eleverDet är som

de förlorarna."är stora
ocksåVidare mångade skolor inte lever till lagensattanser upp

svårigheterstarka markering elever med först skall tillgodosesattav
ändamål.innan används till andraresurserna

ocksåSkolverket kan visa eleverantalet med behov särskiltatt av
årenstöd i påskolan ökat under samtidigt olikakommunernasom

svårigheterförsöker skolan. De särskiltsätt nämns ärspara som
skrivsvårigheterbristande stöd till elever med läs- och till okon-samt

elever.centrerade och flerutagerande Allt elever de intesäger att
önskar.fårheller det stöd de

Sammanfattning

Vi har i detta kapitel konstaterat följande:

Skolorna i de stadsdelarna har generellt mindre klasser och fler lärareutsatta-
övriga skolor i storstäderna.än

Hälften eleverna i de stadsdelarna har andraspråksvenskautsattaav som-
hemspråk.och drygt 40 harprocent

elevvårdspersonalenSkolorna i de stadsdelarna minskathar avsevärtutsatta-
åren.under de Detta har medverkat till allvarliga konsekvensersenaste tre

för elever med behov särskilt stöd.av

Vad eleverna i stadsdelarnadepresterar utsatta

börjanI detta kapitel konstaterade Skolverket fleramed eleverattav
i de stadsdelarna generellt skolresultat ele-sämre änutsatta presterar

vårai övriga Storstadskommitténsstadsdelar i storstäder.tre stu-ver
ocksådier bekräftar detta. Vi gjort fyrahar mindre studier skolre-av

från utifrån tvåsultaten skolor i de perspektiv,stadsdelarnautsatta
dels betyg och provresultat, dels i vilken utsträckning skolorna för-

34SOUl 99728
35Skolverket, Bilden skolan 1996av
36 någraHögstadieskolori storstadsområden Ett underlagtill Storstadskommittén.Opublice--
rad underlagsrappon Erik Tängdénav



103annorlunda skolan1997:61 DenSOU

mål. statistisktmår första studien baserasuppfylla sina Den ettatt
StorstadskommitténsInregia har sammanställtmaterial upp-som

också bearbetning, jämförden statistiskandra studien,drag. Den en
statistiskabland Stockholms stads skolor. Detoch provresultatbetyg

årligafrån Stockholms stadsSkolfakta 1996,materialet hämtatär
från i staden.respektive skolasammanställning fakta och resultatav

videl stadsdelsstudien, läggertredje studien,I den utgör en avsom
förmågaenskilda skolorna derastonvikten vid vad de attanser om

mål översiktlig analysfjärde studien viuppfylla sina och i den gör en
be-blandhögstadieskolor i 22 stadsdelar,29 annatutsatta somav

invand-andel elever medmedelbetyg, ofullständiga betyg,handlar
också medkompletterasrarbakgrund. Framställningen kommer att

från kommunala myndighe-olika forskare ochstudier och rapporter
ter.

Låga lågainkomster betyg-

stadsdel, destoekonomiska imindre de ärJu störreär enresurserna
låga sambandeller ofullständiga betyg. Dettaandelen elever med

slutadeandelen elevervid statistisk bearbetningframkom somaven
definitionenårskurs år 2 redogjorde vi för9 1994. I kapitel utsattaav

lågaområdestyperna, områden in-medför olikastadsdelar och de
områdenlåga medområden ochmed mycket inkomsterkomster, ex-

låga ofullständigaeller betygDiagram 4: Elever med

Samtliga storstäder

Stockholm

Göteborg

Malmö

20 30 40 50 %100

Zl- Låg inkomstHela kommunen

1 låglåg inkomstMycket inkomst Extremt
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låga inkomster. återigen påpekasDock bör det denna indel-tremt att
någontingning inte invånarnas förhål-inkomst, endastsäger utanom

låginkomsttagarelandet mellan områdena.hög- och i
ovanståendeAv diagram 4 utkristalliseras tydligt mönsterett -

högre andel höginkomsttagare lågadesto lägre andel elever med eller
ofullständiga betyg. samtligaI storstäder slutade i genomsnitt drygt

årskurs10 åreleverna i 9 1994 med medelbetyg 2,0underprocent av
eller ofullständiga betyg, i de stadsdelarnautsatta motsva-men var
rande andel områdestypema17 Skillnaderna mellan olikadeprocent.
bland de stadsdelarna områden lågadock I med in-är större.utsatta
komster det i genomsnitt 12 eleverna slutadeprocentvar av som

lågagrundskolan med eller ofullständiga områdenbetyg och i med
lågamycket inkomster det 20 medan motsvarande andelprocent,var

områden lågai med inkomster drygt 28extremt procent.var
återfinnsAnmärkningsvärt ocksåskillnader olikamellan destora

områdestypema i respektive lågastorstad. Andelen elever med eller
områdenofullständiga lågabetyg i med inkomster pendlar mellan 1 1

och 15 i Göteborg, Malmö och bland kommunerna i Stock-procent
holms län. Vad gäller områden lågamotsvarande andel i med mycket
inkomster ökar skillnaderna å åmellan sidan Malmö och denena
andra sidan Göteborg och kommunerna i Stockholms län. MalmöI

lågauppgick andelen elever med eller ofullständiga betyg i dessa om-
råden till 28 och i Stockholms län till 20 och i Göte-procent procent
borg till 15 Skillnaderna områ-ökade vi jämförän närprocent. mer

lågaden med inkomster. Situationen i Malmö tycksextremt vara ex-
ceptionellt allvarlig. Där slutade drygt 40 eleverna iprocent av

lågagrundskolan med eller ofullständiga betyg. Motsvarande andel
i Stockholm 28 och i Göteborg 18,4procent procent.var

lågaFler elever med eller ofullständiga ibetyg
områdeninvandrardominerade

Sambandet låginkomsttagaremellan hög andel och hög andel elever
lågamed eller ofullständiga betyg följaktligen mycket starkt. Enär

faktor troligen spelar föravgörande roll andelenattannan som en
lågaelever med eller ofullständiga betyg andelen elever medär ut-

ländsk bakgrund. Som vi visade i kapitel 4 ökar andelen barn med
områdenutländsk bakgrund i låginkomsttagare.med högre andel Vi

alltsåkan den andelen elever slutade grundskolanstörstaanta att som
år låga1994 med eller ofullständiga betyg till del eleverstor var som

i stadsdelar där andelen barnväxt med utländsk bakgrundutsattaupp
förhållandevis Vi kan dettaär antagandeprövastort. attgenom grup-
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bakgrund.med utländskstadsdelar efter andelen barnutsattapera

följande gruppindelningar:Vi har valt

områden, hardvs. där 2/3 barnenInvandrardominerade över av
utländsk härkomst

områden, barn med utländsk här-dvs. där andelenInvandrarrika
två tredjedelar.komst 1/3 mindre änär än menmer

Övriga områden utländskområden, där andelen barn meddvs.
1/3.härkomst färreär än

framgårnedanstående tydligt det i de invand-5 detdiagramAv äratt
årskursområdena slutade 9andelen eleverrardominerade somsom

iår ofullständiga betygmed 2,0 i medelbetyg eller1994 lägre sär-än
Återigen särställning därintar Malmö23,5klass högst,är procent. en

uppgår mycketSkillnadernaandelen till drygt 30 är storaprocent.
områdena övriga stads-ochmellan de invandrardominerade utsatta

under 30barn med utländsk härkomstdelar, där andelen är procent.
låga ofull-områdena har ellerandelen eleverövrigaI ärutsatta som

storstäderna.genomsnittet förständiga betyg inte högre än
områdena inte lika alarmerandesituationende invandrarrikaI var

Även fall intar Malmöinvandrardominerade. i dettai de sär-ensom

låga ofullständigaeller betygDiagram 5: Elever med

Samtliga storstäder

Stockholm

Göteborg

Malmö

20 25 30 %5 10 150

- Hela kommunen
1:1 Övriga områdenutsatta
- områdenInvandranika

områdenInvandrardominerande
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ställning. slutade årskurs årDär drygt 25 eleverna i 9 1994procent av
skolan lågamed ofullständiga eller betyg. I Stockholm det drygtvar
20 medan i Göteborg det 15procent procent.var

Elever i områdeninvandrardominerade alltsåklararväxersom upp
skolan klart andra elever.sämre än

vårI översiktliga analys 29 högstadieskolori 22 stadsde-utsattaav
ocksålar fann vi andelen elever ofullständigamed betyg lägreäratt

i skolor med höga lågmedelbetyg och med andel elever med invand-
rarbakgrund i flertalet lågaskolor med medelbetyg och hög andelän
elever med invandrarbakgrund. Det finns dock undantag; exempelvis

Apelgårdsskolanhar Malmö och Albyskolan Botkyrka relativt
låga medelbetyg och hög andel elever med invandrarbakgrund, men

betyg.bland de lägsta andelarna elever med ofullständiga
Att situationen mycket bekymmersam i Malmö bekräftadesär

också nyligen Malmö stads utbildningsförvaltning denärav presen-
frånterade resultaten läs- skrivdiagnosproven årskursoch för 1 i

gymnasieskolan. Drygt 15 de svenska eleverna och 40procent av
eleverna med utländsk bakgrund de yrkesförberedandeprocent av

svårigheterhar mycket med rättstavning, ordför-storaprogrammen
ståelse läsförståelse.och Betydligt färre elever studieförbere-de
dande svårigheter.har dessa Knappt 2 deprocentprogrammen av
svenska eleverna drygtoch 13 eleverna med utländsk bak-procent av
grund.

De enskilda skolornas prestationer

ovanståendeDen bild förmedlas beskrivning andelen ele-som av av
lågamed eller ofullständiga betyg i olika stadsdelar skiljer sigver
från den bild fråntecknasavsevärt granskar resultatennärsom man

de enskilda områden.skolorna i dessa I likhet med Skolverket fann
medelbetygen för skolorna i de stadsdelarna lägreatt är änutsatta

Vårövriga skolor. Stockholmsstudie omfattar tio högstadiesko-som
lor visar medelbetyget lågför dessa skolor 3,03 medan medel-att
betyget för hela årstaden uppgick till 3,3 1996. Medelbetygen för de
29 vårhögstadieskolor ingick i översiktliga analys skolor isom av

årstadsdelar uppgick till1995 3,01.utsatta
StockholmsstudienI redovisas frånresultaten standardproväven

och matematikprov, obligatoriskt för alla elever i Stockholmärsom
stad.

37 någraHögstadieskolor storstadsområdeni Ett underlagtill Storstadskommittén.Opublice--
rad underlagsrappon Erik Tängdénav
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Stockholms stadTabell 3: Provresultat i

iMatematikprov StandardprovOmråde Matematikprov
åkåk -96 svenska -95åk -96

%% rätt rätt% rätt
63,87673Skolor i stadsdelarutsatta

7081Hela Stockholm 77
Skolfakta StockholmsstadKälla: 96,

svenska lig-från standardproven imatematikproven ochResultaten
liggergenomgående procentenheter lägre i de skolorett somparger

genomsnittet för staden.jämförelse medde stadsdelarna ii utsatta
helastandardprovsresultaten där det skiljeriStörst skillnadernaär

6,2 procentenheter.

Sammanfattning

följande:Vi i detta avsnitt konstaterathar
stadsdelarna slutade grund-i deOmkring eleverna20 utsattaprocent somav-

förlåga Motsvarande andeleller ofullständiga betyg.skolan 1994 hade stor-
städerna i övrigt drygt 9 procent.var

elevernastadsdelarna slutade drygt 25invandrardomineradeI de procent av-
få medlåga stadsdelar med barnofullständiga betyg. Imed eller ut-utsatta

låga eller ofullständiga betyg lägreandelen elever medländsk bakgrund var
8genomsnittet för storstäderna,än procent.

medelbetyg övrigagenerellt lägrei stadsdelarna har änSkolor de utsatta-
skolor i storstäderna.

sitt självainte uppdragSkolorna klarar

allvarligaMånga resultat mycketbristfälligaskolors och elevers är
uppenbarastadsdelarna harFlera skolor i deoch oroväckande. utsatta

målen undervisningen, vilketsvårigheter meduppfylla är attatt ge
försådana nödvändigakunskaper och färdigheteralla elever ärsom

ocksåutbildning,grund för fortsattindivid. skavarje Detta menge
återkom-stadsdelsstudienarbetsmarknaden.möjligheter till Iöppna

förklaringenhävdarproblem. Flertaletflera skolor till detta attmer
språkkunskaper isvårigheter bristandeelevernastill deras är

svårtockså elevernaNågra de harskolorsvenska. attatt geuppger
svårtdetvåldsfri skolornaoch miljö. Dessutom äratttrygg anseren

arbete.i skolans och elevernasaktivera föräldrarnaatt
enskilda skolorna i deFörhållandena villkoren för deoch utsatta

tvåSå situation ibeskriver skolor sinhärskolorna skiftar markant.
stadsdelar:vår högstadieskolor i 2229översiktliga analys utsattaav
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"Skolan har 660 elever 300 på högstadiet. Ca 70 procentca varav
invandrarbarn. Största muslimska. Vår skola harär ärgruppen un-

der de 3 åren drabbats nedskärningar motsvarande 10senaste av
lärartjänster. innebär drygtDetta 5 klocktimmars hjälp till de allra

eleverna. mycketHur "samordnar"vi bostadsom-iänsvagaste ute
rådet hjälper det dåföga skolan på grund otillräckligt antal lärareav

kan hindrainte ökande antal elever, invandrar-att ett mesto.m nu
barn, går grundskolan med mycket brister svenska ochi iut stora
konsekvens därav kunskapsluckor skolämnen.i övriga Detta ärstora
mycket illavarslande för vårt storstadsområde." Skola med 60 pro-

elever med invandrarbakgrund, 69 övergång tillcent procents gym-
nasieskolan.

I den andra skolan vi situation:möter en annan
"Skolan förhållandevis liten skola vilket ökar möjligheternaär en

till god psykosocial miljö för såväl elever och personal. viktigtEtten
mål alla har skolan arbetsplats, såväl elever lä-är att som som som

skall känna trygghet och glädje... skolan har de årensenasterare
för 20 miljoner kronor och idag modern skola bereddärrustats en

sekel." Skola med 10 elever med invandrarbak-möta ett nytt procent
grund, 93 övergång till gymnasieskolan.procents

Två också tvåskolor, skilda världar. När de 29 högstadiesko-men
lorna i översiktsanalysen delas in i följande kategorier framträdertre

tydligt mönster:ett

Invandrardominerade skolor, dvs. där 2/3 eleverna haröver ut-av
ländsk härkomst.
Invandrarrika skolor, dvs. där andelen elever med utländsk här-
komst 1/3 mindre 2/3.är än änmer men
Övriga områdenskolor, dvs. där andelen barn med utländsk här-
komst färre 1/3.är än

Gemensamt för de invandrardominerade skolorna totalt sju styck-
framhöllen de följande faktorer påverkade skolan:attvar som

ökat antal lägenhetertomma-
ökat antal arbetslösa, upptagningsområdesocialt tyngre-
hemsituationen för eleverna otrygg-
hälsotillståndet sämre-

hårdakrympande budget, besparingskrav, minskade förresurser-
pedagogiska insatser, överskriden budget, minskat antal lärare/-
personal

dåligtskolan har oförtjänt rykte-
mobbning.-
Den ökade andelen resurskrävande elever opå-upplevs som en



109annorlunda skolanDen1997:61SOU

ekonomiskaLikaså krympandeupplevs derealitet.verkbar resur-
organi-opåverkbart Skolorna försökerfaktum.ett genomserna som

frågansvårigheterna. Ofta detförändringarsatoriska ärmöta om
fritid/kultur ochsåsom socialtjänsten,med andra aktörer,samverkan

försökabättrehandlar detnärpolisen. konkretRent att uppsvaraom
i sin vardag. Ge-skolanutmaningarsituationer och mötermot som

mångkultu-framhåller dendeflertalet skolor delsför är attmensamt
svårigheternaframhålls ökadedels depositiva sidor,rella aspektens

medför.kunskaper i svenskamed bristfälligaantal eleverökatsom
upplevdaskolor vad gäller denbland dessauppgivenhet kanEn anas

rektorsituationen. Ellergrunden förändramöjligheten iatt som en
uttrycket det:i Göteborgför skolaen

på andra sko-våra elevervårt och fördelaned högstadium"Lägg
framtid."klaradem chans sinl0r för attatt enge

sammanlagt 13påverkar invandrarrika skolornadeFaktorer som
förhållandevis snarlika:stycken är

ökad andel invandrare-
språkfärdigheterbegränsade-

omflyttningstor-
tydlig segregation-
hög arbetslöshet-

ohälsotalhöga-
befolkningung-

ensamståendemånga med barn-
andranågra elevunderlag ifall, minskatdramatisk elevökning i-

låg social status-
minskade resurser-

mångaifrån invandrardominerade skolorna,skillnad deTill som
iinvandrarrika skolornadeinför segregationen, harfall resignerat

Ävenförhållandena ska förändras.många hurfall utarbetat förslag
deorganisatoriska förändringarskolor försöker mötadessa genom

samverkansvårigheterna. inlett eller planerarSkolorna harökade
måldokument, skolpla-också omfattadeutarbetarstadierna. Deöver

arbetsplaner.lokalaochner
framhållerinvandrardominerade skolorna ävenlikhet med deI

mångkulturelladetpositiva värderna meddeskolorna i denna grupp
i svenskabristande kunskapermedi skolan. Problemeninslaget

Ytterli-lärandet helhet.konsekvenser fördesspoängteras, samt som
ständigtfaktorerdessastigmatisering utgör ett orosmo-avgare en

skolor räknas.övriga skolor kunde 9Till kategorinför skolorna.ment
framtidsopti-från dessa skolor derasintrycketdomineradeDet är
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mism. påverkadeInga faktorer skolan framhölls sko-externa som av
lorna.

Svenskan skolspråkhar blivit ett

Just dessa eller faktorer skolorna i de invandrardo-yttre externa som
minerade och invandarrika skolorna anför skäl till svårighe-sinasom

har skolinspektören Per Setterberg i Stockholm stads uppmärk-ter
Setterberg påinspektör Södra Järva därär stadsdelarnasammat. som

Tensta, Rinkeby och Kista ligger har årunder följd uttryckten av
språkutvecklingsin för elevernas i dessa stadsdelar. främstaDenoro

orsaken till detta enligt Setterberg, det segregerade boendet:är,
" kan boI Tensta och leva rikt socialt liv på sittett egetman mo-

dersmål. leker;Man idrottar, umgås och på modersmål.sig sittroar
Svenskan blir därmed enbart skolspråk och fortsätterett att ettvara
främmande språk, för andra och tredje generationens invand-även

svenskaföräldrarBarnens har ofta färdigheter irare. svaga
Setterbergs sammanfattande bedömning skolorna Södraav

Järva de fungerar väl med kunnigär och engagerade skolledareatt
och lärare med hög kvalitet sin verksamhet. råder ordningDären
och reda, stämningen i klassrummen vanligtvis vänlig och positiv.är
Flera skolorna morgonmål och alla skolor i Tensta ochav serverar
Hjulsta erbjuder sina elever i sommarskola veckorna fram tillatt
midsommar. Men skolorna sitt bästa för utveckla ele-görtrots att att

språkliga färdigheter så nåri svenska inte tillräckligtvernas man
goda resultat. språkförmågaElevernas mångai fall otillräcklig förär
teoretiska studier gymnasieskolan och den handikapp förutgör ett
dem i deras framtida yrkeskarriär. Enligt Setterberg det nödvändigtär

språkutbildning för föräldrar i skolans såregi, kallad fa-att starta en
miljeskola eftenniddagstid måstedär syftet underlagattvara ge
för samtal mellan föräldrar och barn svenska. Setterberg berör
också fenomenet utbrända lärare, han har någraobserverat i sko-som

åtgärdalor. Ett detta enligt honom införa någonsätt fonnatt attvore
skolbyte några årunder för lärare i stadsdelar.utsattaav

årsrapportsinI för 1996 utvecklar Setterberg förslag åtgärdtillett
Ärvingeskolanfåtthan inspiration till via projekt i i Kistaettsom

har utvecklat samarbete med Ericsson Components. Elever iettsom
årskurs 9 projektarbeten i elektronik igör samverkan mellan skolan
och Ericsson. Större delen arbetet förlagt till företagets lokalerärav
och genomförs med dess personal sådanhandledare. En formsom av

38Skolinspektörersrapporter,1995:3.
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institutionerskulle kunna utvecklas med andrasamarbete t.ex.som
fortsätter:försäkringskassan tycker Setterberg och

samarbete medskulle kunna"Högstadieskolorna upprätta ett
där och arbeta medSå eleverna kunde hadenna sininrättning. prao

särskildårskurser skulle kunna skapaolika projekt olika Mani en
ellermellan skolan ochutbildning samverkan institutionenklass för i

företag/NA"

drastiska lösningarTraditionella och

enskildametoder används flitigt i deOkonventionella lösningar och
behov eleverna har.stadsdelarna för deskolorna i de mötaattutsatta

stadsdelssstudien de be-berördesFlertalet skolor attuppgersom av
ordinarienågon ligger utanför denform verksamhetdriver somav

utbildningsre-stärka elevernasskolverksamheten syftar till attsom
i form läxläsningshjälp ochVanligtvis sker detsultat. sommar-av

ocksåMånga med detefterlyser samverkanlovsskola. skolor större
bistå vi harnärsamhället kan med Närkringliggande som resurser.

situatio-frågat kunna förbättravad krävs för de skaskolorna attsom
till kompe-flertalet föreslagit ökadederas skola hari resursernen

arbetsformer ochoch fler datorertensutbildning för lärarna samt nya
En skolaalternativ pedagogik ökat föräldrarengagemang.samt

lärarkåren. Medelåldernblod itycker det behövsdessutom nyttatt
i skolorna.färre lärare tillkommerblir allt högre och allt nya

negativt För skolornavälja positivt ellerRätten skolaatt -
stadsdelarnai de utsatta

tillfrågade välja skolavår vi skolorna vadstadsdelsstudieI rätten att
majoriteten skolornaför del. En övervägandehar inneburit deras av

har valt deras skola. En-det hade blivit färre eleversvarade att som
två för skolor deGemensamt dessadast skolor fick fler elever. är att

skolans rykte desskulturprofil. Flera skolorhar klar ärattanseren
musiksåsom och bildnackdel. Kulturaktiviteterstörsta este-teater, -

pedagogik till sig.professionalism och goddrar slutligentiska ämnen

stadsdelarnaiskolan deVad tycker eleverna utsattaom

sinStockholms stad uppskattarstadsdelarna iEleverna i de utsatta
visarandra elever i staden. Detskola varken eller mindre änmer

så skol-skolbarometer. Skolbarometemstads kalladeStockholms är
styrning uppföljningför utvärdering, ochförvaltningens instrument
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skolverksamheten frågeformulär,i staden. Genom gickett utav som
årtill 2 496 elever 6och 601 föräldrar 1996 och med speciellt utveck-

målsättningenlade analysmetoder skolbarometem skallär mätaatt
kvaliteten utifråni skolans verksamhet elevernas och föräldrarnas er-
farenheter och uppfattningar.

Resultaten i skolbarometem fördels totalt hela staden,presenteras
dels distriktsvis. distriktDessa har väldigt skiftande socioekono-en
misk någotstruktur, varför interesultatet hur elevernasäger om som

gårbor och i skolan i de skolorna upplever sin skola. Stor-utsatta
tillfrågadestadskommittén därför Stockholms Skolförvaltning deom

kunde specialköming frånresultaten 25 skolor. Resultatengöra en av
från frågeformulären såsammanställs i kallad kvalitetsmodellen

innehåller åtta kvalitetsområden tillsammans bildar kva-ettsom som
sålitetsindex för den kallade totalkvaliteten. Intressant iatt notera

nedanstående tabell föräldrarna i de stadsdelarna likaär äratt utsatta
tillfredsställda övriga föräldrar. barnomsorgskapitletI redovisa-som
des bamomsorgsföräldrar i de stadsdelarna i mindreatt utsatta ut-
sträckning nöjda med barnomsorgen.är

Smärre områdena.skillnader finns mellan de olika Föräldrarna i
område 1 och 3 nöjda med kvaliteten i skolan föräldrarnaär änmer

område Områdei huvudsakligen stadsdelarutgörssom av som
ligger Södra ärvafältetJ Husby, Akalla, Kista, Rinkeby och

områdeTensta och i omfattar stadsdelarna i Skärholmens för-som
samling Bredäng, VårbergSätra, Skärholmen och har högre andel
invånare med invandrarbakgrund områdeoch lägre inkomster än

områdeDetta stadsdelar ligger i de sydöstra försam-utgörs av som
lingarna Farsta, Råg-Brännkyrka och Vantör Bandhagen, Fagersjö,

Östberga.sved och områdeEleverna i detta dessutom nöjdaär mer
områdemed sin skola eleverna i 2 ochän
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låg- mellanstadiet4: Skolbarometem 1996, ochTabell

Kvalitetsområde Område Område OmrådeTotalt för Högsta Totalt
uppnådda område 2 3alla enheter 1

åk. 1-6 resultat bland 1-3
föräldrar alla enheter
81 91 80 82 78 81Trygghet trivsel

76 63 66 58 64Ordning reda 63
86 80 81 78 82Undervisning 78
84 77 76 76 78Föräldrars roll 75
86 64 63 62 65Skolmiljö 63
88 82 81 80 83Skoldagen 80

Elevinflytande 73 65 67 62 6460
Skolmåltider 79 66 62 63 7062

82 89 83 84 81 83Pojkar flickor
83 73 74 71 75Totalkvalitet 73

ingårSkolförvaltning, skolbarometem 1996.Följande skolor i respektiveKälla: Stockholms
område: Område Husbygårdskolan.Gullingeskolan, Hyllingeskolan, Oxhagsskolan,Sten-

Rågsvedsskolan,Område skola, Fagersjöskolan, Snösätraskolan,hagsskolan. Bandhagens
Östbergaskolan.Område Slättgårds-Bredängsskolan,Lillholmsskolan, Ekoholmsskolan,

Vårbergskolan,Söderholmsskolan, Västerholmsskolan.skolan, Sätraskolan,

högstadietTabell Skolbarometem 1996,5:

Kvalitetsområde Område OmrådeOmrådeTotalt för Högsta Totalt
uppnådda område 3alla enheter 1 2

åk. 7-9 resultat bland 1-3
elever alla enheter

63 65 61 61Trygghet trivsel 63 75
69 60 62 60 57Undervisning 59

Ordning 62 50 51 44 49reda 50
48 51 42 47Skolmiljö 48 71

65 58 58 62 56Skoldagen 56
Skolmåltider 64 51 48 54 5351

69 68Pojkar flickor 73 80 71 74
Elevinflytande 48 59 49 53 47 45

58 60 56 56Totalkvalitet 58 70
ingårSkolförvaltning, skolbarometem 1996.Följande skolor i respektiveKälla: Stockholms

Ärvinge-område: Områdel: Akallaskolan, Hjulstaskolan, Husbyskolan, Kämpingeskolan,
Rågsvedsskolan.Område Vårbergsskolan,Område Bredängsskolan,Sätraskolan,skolan. 2:

Österholmsskolan.

Skolan det andra hemmet-
Även skolbarometer visar elevernas upple-Stockholms stads attom

frånstadsdelarna inte skiljer sig övrigavelser skolan i de utsattaav
så Stor-i har det framkommit vid de intervjuerelever staden, som

antologin be-stadskommittén genomfört och i bidragen till Rosor av
väldigt mycket.SOU 1997:62, eleverna uppskattar skolanatttong

många andra den stängdelever skolan hem,För även när ärär ett
videftermiddagarna eller lov.

i studie jämfört lärarnas attityder och perspek-Ann Runfors har en
tvåandraspråksinlämingen Sv2 i skolor i Botkyrka. I sintiv stu-
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också tvådie skildrar atmosfärenhon de skolorna. Iden skola som
område återfanns förhållandeligger i invandrarrikt förtroligtett ett

i mellan lärare och elever. Eleverna beskrevs positiva,öppna,som ge-
och svagpresterande, motiverade och tack-nerösa spontana, men

få konflikter påarbeta med. Det och andra störningarattsamma var
skolan och i de fall det sammandrabbning såuppstod mellan elever

fråndet uteslutande fria etniska inslag. Detta dock dennästanvar var
områdevanligaste konfliktorsaken i den andra skolan ligger i ettsom

med blandad befolkning.en mer
ocksåRunfors oftaobserverade det härskade hot ele-att ett mot

någoni form. Vanligtvis hot utslagning i skol- ochett motverna sam-
hällstrappan. Runefors skriver:

På låg-" och mellanstadiet framstod högstadiet det konkretasom
Därbortomhotet. tornade mörktgymnasiet sig och otäcktettupp som

moln, fonder den odefinierade hotbilden "samhället".mot av mer
Runfors lärarnas barn med utländsk här-sättatt att pratamenar om

innehåller mångakomst i skolan tillparalleller hur talatman om ar-
frågarbetarbarn och utbildning. Och hon sig inte invandrarbarnenom

l håller på arbetarbamens roll de eleverna i skol-övertaatt utsattasom
debatten. Runfors vidare:säger

"Både den sociala denoch etniska bakgrunden kunde lärarna se
någothinder eleverna borde hjälpas från."som som-
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stadsdelarnaFritid och kultur i de utsatta

finansierad fritids- och kulturverksamhet heltOffentligt driven och är
åtagande frånhållet och kommun. Upprinnelsenoch frivilligt statett

fritidsområdet härledas tillinom kantill offentligtett engagemang
då för ligapojkar"ochbörjan inrättade klubbarseklets som se-man

ungdomsgårdar under 1930-talet. vändeutvecklades till Dedermera
dåtidens nämligensocialpolitiska problem,framför allt tillsig stora

Fritidspolitiken skulle syfta tillföreningslösa ungdomen.den att upp-
missanpassning, kriminalitetför förebyggafostra dessa ungdomar att

uppfostringsideologin underfritidspolitiska komoch missbruk. Den
och med utvecklings-1960-talet avklinga allt ersättas ettatt mer mer

kommunala fritidsverksamheten. Nuorienterat perspektiv den
främja utvecklingdrivkraften för fritidspolitikenskulle attvara en av

anlag.förutsättningar ochenskilda individens inneboendeden
återigentyder uppfostringsideologinfinns teckenDet attsom

Ungdomsrå-i fritidspolitiken. Bland harbörjar vinna terräng annat
allt fler kom-nuvarande Ungdomsstyrelsen, uppmärksammatdet, att

för ungdomar i riskzonen. Snarlikaprioriterar verksamhet ten-muner
Storstadskommitténs fältstudie. Vid fleraframkom idenser även av

fritidsverksamheten ska fungera förebyg-intervjuerna framkom att
utifrån socialpolitiskt perspektiv. Tydligast kom dennagande ten-ett

från ungdomsgård ifram i Verksamhetsbeskrivning Ro-dens enen
målsättningsengård. med verksamheten blandDeras annat attvar

våld, för-vandalisering, kriminalitet och drogmissbruk,förebygga
jaguppfattning och dem förtroendeungdomarnas negativaändra ge

och värderingar.för vuxenvärlden och dess normer
också spårUppfostringsideologin har sina i och kom-statenssatt

till ungdomar.kulturverksamhet vänder sig barn ochsommunernas
regeringens arbetsgrupp Kultur iTrondman har uppdragMats av

Utbildningsdepartementets tidigare satsning kul-skolan studerat
åren 1986-1991. Sammantaget satsades 80-90i skolan undertur
år genomförde.fem projekt enskilda skolormiljoner under som

39 fritid Kontroll eller aut0n0mi, Lund,l992.Hans-Erik Olsson, Statenoch ungdomensSe -Åsa årskursernastudie l-9.Claeson,Fritidsvaror i GöteborgSamt en av-
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syfte med studienEtt försöka komma kulturprojektensattvar men-
talitet, dvs. dess tankefigurer, genomgåendeanda och funktioner. Ett
drag i projekten ville sprida den goda kulturenattvar man som en
motkraft till passivisering och kommersiell masskultur, menar
Trondman och fortsätter:

"Barnens och ungdomarnas utgångspunkten konkreta livssi-egna
erfarenheten upplevelser såsomtuationer, och drömmar de uttrycks-

dem själva alltid frånvarande projektspråket. ochi Barnär nästanav
ungdomar definierade måsteojfer räddas medpassivaär som som
det goda. Därmed det rimligt lyssnar dåtill dem, deinteär att man
redan ockuperade dåliga, sådet kommer de, frågar,är av om man

dåligamed detatt svara

Vad fritids-ska och kulturverksamheten tjäna till

Generationsövergripande, skapande och aktivt deltagande ieget
verksamhetsutformningen några måldeär ärav som gemensamma
för de stadsdelarnas fritids- och kulturverksamhet ingickutsatta som

vår Vårby Gårdi stadsdelsstudie. I i Huddinge specielltsatsar man
kulturverksamhet för barn och ungdomar. led iEtt denna satsning

bibliotekets har utökats det gäller utbud, utform-är näratt resurser
ning och användningen biblioteket för barn och ungdomar. Stads-av

ocksådelen har kultursekreterare, ska kvalite-garanteraen egen som
i den kulturverksamhet erbjuds.ten som

Vilken fritids- och kulturverksamhet ska kartläggas

Fritidsverksamheten beståri kommunerna traditionellt delar:treav
anläggningar, föreningsstöd och verksamhet för barn ochöppen ung-
domar. Fritidsverksamheten omkring 4-5 kom-motsvarar procent av

totala kostnader. gårUppskattningsvis 60-70 procentmunernas av
anläggningskostnaderffritidsverksamhetens tillanslag

frågeställningenDen övergripande för föreliggande kartläggning
vad de påstadsdelarna fritids- och kulturverksamhetär utsatta satsar

riktas till barn och ungdomar. Vi kommer begränsa kartlägg-attsom
ningen till föreningsstöd, åld-verksamhet, bibliotek för allaöppen

rar den kommunala musikskolan. Anläggningar i form id-samt av
elljuspåroch simhallar, ingåroch dylikt inte i kartläggningen.rotts-

från våraTill skillnad tidigare kartläggningar barnomsorgen ochav

40Mats Trondman, Kultur i skolan 19986-1991, Analys och problematiseringar,PM upp-
drag ArbetsgruppenKulturi skolan, 1996.av
4 Socialstyrelsens 1993:2rapport
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grundskolan kommer vi inte kunna jämföra fritids- och kultur-att
verksamhetens kostnads- och personalutveckling i de stadsde-utsatta
larna deras "hemkommuner".gentemot

Rika fritidsmöjligheter i de stadsdelarnautsatta

Fritidsutbudet i de stadsdelar uppfördes under miljonprogram-som
förhållandevisdagar rikt. Parklekar, motions- och idrottsan-ärmets

läggningar, fritidsgårdar och olika anläggningar för kulturverksamhet
finns i omfattning i dessa stadsdelar istörre storstädernas inner-än
stadsområden. ocksåOfta bostadsområdenaerbjuder och den kring-
liggande rika möjligheter till fritidsaktiviteter olika slag.naturen av

Föreningslivet i de stadsdelarna ofta relativt väl utveck-ärutsatta
lat. Invandrarföreningar mycket vanliga i dessa stadsdelar. Verk-är
samheten i dessa föreningar har till del sig tillvänt män,stor vuxna

mångaunder tid har föreningar börjat utarbeta verksam-men senare
het vänder sig till barn och ungdomar.som

Kraftiga nedskärningar föreningsstödet och personalav

De stadsdelarna sänkte sina bruttokostnader i fasta priser förutsatta
fritidsverksamhet, föreningsstöd och musikskolanöppen med i ge-

nomsnitt 17,4 under perioden 1992-95. De stadsde-procent utsatta
larna i Stockholms län sänkte sina kostnader med i genomsnitt 27

Stadsdelarna i Göteborgs stad sänkte endast med 1,5procent. pro-
Malmös stadsdelar kunde emellertid ökning kost-cent. notera en av

naderna under period, 4,3 procent.samma
Personalneddragningarna inom den fritidsverksamhetenöppna

och musikskolan har varit mycket kraftiga i de stadsdelarna.utsatta
I årsarbetaregenomsnitt sänkte andelen med 20 underprocentman
perioden 1992-95. Den genomsnittliga sänkningen bland de utsatta
stadsdelarna i Stockholms län 24,4 Stadsdelarna i Göte-procent.var

Ävenborgs stad årsarbetaresänkte andelen med 13 i dettaprocent.
sammanhang stadsdelarna i Malmö stad undantag,utgör närett man
kunde årsarbetareökning andelen inom den fri-notera öppnaen av
tidsverksamheten med 15 situationenHur för musik-procent. utser
skolan i Malmös stadsdelar svårigheter fåoklart grundär attav
fram tillförlitliga uppgifter.

framhållerUngdomsstyrelsen viktig kvalitetsaspekt i fritids-att en
verksamheten barns och ungdomars möjligheter till betydelsefullaär
kontakter med ledare. Minskar personalen minskar följaktli-vuxna

också möjligheterna till dessa kontakter.gen
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kultur-fritids- ochår besparingarna inom1995 dämpadesUnder
Hälften stadsdelarnastadsdelarna.verksamheten i de utsatta somav

år 1995 inte hadeunderekonomistudien,ingick i attuppgav man
fritidsverksamhetennågra denhelst besparingskrav öppnasom

så biblioteksverk-fallet förtredjedeloch drygt ävenatt varuppgaven
besparingsåtgärderna fri-inom denvanligastesamheten. De öppna

år bruttokost-1995,i stadsdelarna undertidsverksamheten utöver
samverkan ochökadpersonalnedskärningar,nads- och mer sa-var

femte-kommunala verksamheter. Drygtmutnyttjande med andra en
öppethållande och mins-Reduceratstadsdelarna gjorde detta.del av

genomförts stadsdelar.hadekad verksamhetsvolym treav
åren 80 procenthar flertaletnedskärningarna deTrots senaste av

vår prioriteratekonomistudie,ingick istadsdelarna,de utsatta som
övrighögreför barn och ungdomarkulturverksamhetfritids- och än

1996.underfritids- och kulturverksamhet
år tillbakahar sedanfritidsförvaltningStockholms stads ett par

för och ungdo-så fritidsutbudet barnkalladgjort resursöversyn aven
resursfördelning.för förvaltningensvarit vägledandeharmar som

år minskadeledde tillUtifrån besparingar 1994gjordes dedenna som
lågi stadsdelarminst deinom alla stadsdelar, sämstsommenresurser

synvinkel.socioekonomisktill ur

Biblioteken

fått mycket kraf-vidkännastadsdelarna harBiblioteken i de utsatta
under periodenpersonalnedskärningarbruttokostnads- ochtiga

genomsnitt 13sjönk med ii fasta priserBruttokostnaderna1992-95.
årsarbetare minskade med 23 De störstaoch antalet procent.procent

årår 1995 harundergjordes under 1993,nedskärningarna ävenmen
Drygtpersonalminskningar drygt 3gjortstadsdelarna procent. en

avgifternalän, höjdesamtliga i Stockholmstredjedel stadsdelarna,av
årbibliotekstjänster under 1995.för

såstadsdelarna hari demusikskolans verksamhetUtöver utsatta
några ingående kulturverksamhetensstudierinte gjortvi om-avmer

genomgått underden hareventuella förändringarfattning och vilka
barn ochåren. kulturverksamheten berörMycketde senaste somav

kommundels-till stadsdels- ochidag decentraliseradungdomar är
försvå-för- och grundskolorna. Dettaeller till de enskildanämnderna

få tillförlitlig statistikframväsentligt möjligheterna att om exem-rar
vidmånga ungdomar gjordebesök barn ochpelvis hur tea-somom

och museibesök.terföreställningar, konserter

Äm:60l/O923/95.Tjänsteutlåtande från 1995-10-05,Fritid Stockholm,
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Barnteaterkonsulenten Svenska Teaterunionen kan däremot
årlig statistik antalet besök barn- och ungdoms-överpresentera en

teaterföreställningar regionalt. Bamteaterkonsulten kan visa att anta-
let föreställningar stadigt har sjunkit 90-taletunder i storstadsregio-

GöteborgI sjönk antalet företällningar barn betydligt inerna. per
samband med stadsdelsreformen. Detta betyder dock inte detatt spe-
las mycket mindre bamteater tidigare, enligt Barnteaterkonsulen-än

Barnteaterstatistiken bygger nämligen institutioner och friaten.
någonhar form statligt stöd. Skolor och förskolorgrupper som av

amatörteatrar.beställer allt okända ochnu mera av grupper rena

småbarnDaghem kulturskatt fören-

Som vi redogjorde småbamsför i kapitel sker7 deltagande i kultur-
verksamhet huvudsakligen i daghemmens eller skolans regi, enligt
Sveriges Kulturråd,Radio Statens småbamsoch har följtsom mass-

decenniet.media- och kulturanvändning under det senaste
Omkring åldern år småbarn någon8 10 barn i 3-8 besökt tea-av

år tvåunder 1992. Omkring tredjedelar besöken sker i daghem-ter av
fråneller skolans regi. Det färre barn familjer föräldrarärmens vars

låg Tvåhar utbildning har besökt små-tredjedelarteater.som en av
någotbarnen årethar besökt musikevenemang under 1992. Närmare

småbarnen80 år.har varit under Deprocent av museum samma
flesta besöken tillsammans med familj Barn till föräldrar medgörs
låg utbildning gjorde i genomsnitt 40 färre besök barn tillänprocent
högutbildade familjer.

kapitletI barnomsorgen visade vi andelen barn med barn-attom
förhållandevis låg i de stadsdelarna, vilket rimligt-är utsattaomsorg

måstevis innebära andelen barn i dessa stadsdelar deltar iatt som
någon form kulturverksamhet lägre i andra stadsde-är avsevärt änav
lar. Den främsta någonorsaken till barn i dessa stadsdelar inte haratt
barnomsorg deras föräldrar arbetslösa.är äratt

besparingstider ocksåI finns risk kommunens kulturverksam-atten
het i allt gårutsträckning vänder sig till barn i för- ochstörre som

sågrundskola för vis försäkra sig de olikaatt attom evenemangen
Vårby,blir besökta. I Huddinge kommun, kultursekreterarenuppger

gårövervägande delen de kulturpengar hon disponerar till för-att av
och grundskolan. förskoleåldemKulturverksamhet för barn i intesom
går såförskola erbjuds kallad verksamhet biblioteket.öppen

43 och KulturrådTeater- dansstatistik 1994/95,Statens
44Småbamenskultur- och mediebarometer1992,Leni Filipson och Nylöf,Göran SverigesRa-
dio och StatensKulturråd.
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vänder sig till barn ochNedskärningama inom verksamheter som
ii de stadsdelarna Bot-ungdomar har varit betydligt större utsatta

Stockholm och Söder-Haninge, Huddinge, Malmö,kyrka, Göteborg,
Förvisso ökade dei kommuner helhet.tälje dessaän utsattasom

för verksamheten underbruttokostnaderna den totalastadsdelarna
förhållandevis minskningliten1992-95 och vi kunde även notera en

årsarbetare dockinom den totala verksamheten. Detta harandelenav
ochkraftiga nedskärningar inom barn-inte kunnat förhindra ung-

Sannolikt bruttokost-i dessa stadsdelar. berordomsverksamheter
huvudsakligen ökade kost-nadsökningen i de stadsdelarnautsatta

former insatser socialtjäns-för socialbidrag och andranader somav
bistår med.ten

täcka sina kost-storstadskommunernas tvingasbetyderDet attatt
pådra ned verk-för arbetslöshet och socialbidragnader attgenom

intetill och ungdomar. Vi bedömer detvänder sig barnsamheter som
kanoch de aktuella stadsdelarnamöjligt storstadskommunernaatt

minskar och detdenna utveckling inte arbetslöshetenvända nu-om
återkommer kortsocialbidragssystemet förändras. Vi inomvarande

arbetsmarknadspolitik kan genomfö-förslag till hur effektivmed en
framtida socialbidragssyste-stadsdelarna och hur deti de utsattaras

bör utformas.met

särskiltNedskärningarna drabbar barn med behov av
stöd

åtnjuterfåjämförelsevis i de stadsdelarnabarnDet är utsatta som
åldernnågon i 1-6form barnomsorg. 55 barnenDrygt procent avav

år stadsdelar ingickinskrivna inom barnomsorgen i de fem somvar
ivår inskrivna barn finns dei stadsdelsstudie. Den högsta andelen

möjligheten till barnomsorg medinte omgärdarkommuner spe-som
do-för föräldrar. Kommunala daghem dencifika regler arbetslösa är
73bamomsorgsformen i de stadsdelarna. Drygtminerande utsatta

finns där.inskrivna barnen i de kartlagda stadsdelarnadeprocent av
så få upphovi de stadsdelarna har barnomsorg kanAtt barn utsatta ge
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allt högre utsträck-ibarnomsorgenkonsekvenser,allvarligatill när
försvårar möjlig-betoning. Dettautbildningspolitiskning ska ha en

varförlivet, detlikvärdig i äralla barnheten ytterststartatt enge
någon barnomsorg.till formmöjlighetbarndessaangeläget att avges

varit1990-taletsedan börjanstorstäderna hariBarnomsorgen av
nedskär-Exceptionelltnedskärningar.hårtmycket storaansatt av

Totalt mins-stadsdelar.genomförts i dessa städersningar har utsatta
åren 1992-1995 i de sjupriser underbruttokostnadema i fastakade

12,2 Mot-genomsnittmed istorstadskommunernaberörda procent.
17,5 Dethelastadsdelarnaandel i desvarande procent.utsatta var

30stadsdelari dessa större änbesparingarnabetyder procentatt var
minskadestadsdelarnahelhet. Destorstadskommunernai utsattasom

20 undermed drygtårsarbetare inom barnomsorgenandelen procent
och personal-Både bruttokostnads-gäller1992-95. vadperioden

omfattning i deså igjortshar dessanedskärningarna större utsatta
60Stockholms län. Närmareibland kommunernastadsdelarna pro-

inom barnomsorgenhöjdestadsdelarnade taxornacent utsatta un-av
budgetåret 1995.der

barnomsorgscheferna i deuppfattning blandsamstämmigEn ut-
nedskämingarnasstadsdelstudieniingickstadsdelar är, attsatta som

särskilt stöd. Att dennamed behovförlorare barnärstora gruppav
såsomstödfunktionerna,nedskärningarinteeftersatt berorblir av

antalet barn medspecialpedagoger,ochpsykologer attutan snarare
stadsdelar.ökat i dessasärskilt stöd harbehov av

stadsdelarnai deoch barngruppernaPersonaltätheten mot-utsatta
nivån i storstäderna ochgenomsnittliga för barnomsorgendensvarar

och barngrup-personaltäthetenFrågan docklandet i sin helhet. är om
utifrån barnen i dessaändamålsenliga de behovstorlek ärpernas

några uttalasäkra grunderinteVi kanstadsdelar har. attoss om
önskvärt meddettyderindikationerså flerafallet, attär voremen

barn-individinriktaderbjudakunnaförpersonellafler att enresurser
särskiltmed behovantalet barnsådan indikationEn är att avomsorg.

andelen barnhögastadsdelar. DensamtligaÖkat istöd har utsatta
förtalaromständighetytterligareinvandrarbakgrundmed är somen

börstadsdelari dessabarnomsorgenpersonaltätheten inomatt vara
högre.

med behovtill barn sär-prioriteringar ochTydliga avresursermer
åtgärda bristerna i barn-förtvå viktigast insatsernastöd deskilt är att

stadsdelarna.i debamomsorgschefema utsattaanseromsorgen
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Skolhälsovården skärs ned

Grundskolan i de storstadskommuner, Storstadskommittén harsom
studerat, har i jämförelse med barnomsorgen kommit lindrigt undan

årensde besparingar. Detta gäller i synnerhet grundskolornasenaste
i de stadsdelarna, till och med ökade sina bruttokostnaderutsatta som
i fasta priser under perioden 1992-1995 med i genomsnitt 2 procent.
Kostnadsökningen i Göteborg och Malmöstörst och lägst blandvar
kommunerna i Stockholms län. I stadsdelarnas hemkommuner
minskade i stället kostnaderna för grundskolan med 4,5 procent.
Grundskolans kostnadsökningar kunde dock inte åderlåt-hindra en
ning årsarbetareandelen bland lärarna med 9 under perio-procentav
den 1992-1995 i de årsarbetandestadsdelarna. Andelen lärareutsatta

sådäremot oförändrad i de berörda storstadskommu-gottvar som
Under period ökade bådeandelen elever, i denerna. samma utsatta

stadsdelarna och i storstäderna i övrigt. Personalnedskärningarna i
grundskolan bland de stadsdelarna istörst Stockholms län.utsattavar

Generellt har de någotstadsdelarna högre lärartäthet ochutsatta
färre elever klass skolorna i andra stadsdelar iän storstäderna.per
Hög andel eleverna har svenska språk hemspråk.andra ochav som
Utbildningskostnadema elev i de stadsdelarna i Stock-utsattaper
holms stad ligger i genomsnitt mellan 30-40 högre iänprocent sta-
dens övriga stadsdelar.

En bra skola kostar, det inte alltid givetär lederattmen mer pengar
till bättre skola. Skolverket visar i sin studie Att välja skolaen att
så kallade trendbrytarskolor, det vill skolor lyckatssäga vändasom

utflöde elever till inflöde, inte tillförts ställetett Iettav mer pengar.
har dessa skolor utvecklat profil lockar elever. Trendbrytar-en som
skolor i USA kännetecknas stark sammanhållning bland lärare,av en
entusiasm i personalgruppen klart måluttalade för verk-samt
samheten.

elevvårdResurserna för har minskat kraftigt i de skolor ingicksom
i Storstadskommitténs stadsdelsstudie. Det framför allt antaletär
skolsköterskor, psykologer och specialpedagoger har dragit nedman
på. Skolhälsovårdens situation mycket beskymmersam mångaär i
kommuner, däribland i Malmö och Göteborg. Att generellt ersätta
Skolhälsovården primärvårdenmed tycker vi inte lämpligt, delsär
med hänsyn till eleverna har behov skolhälsovår-uppsökaatt attav
den premisser, dels det sannolikt skulle driva kostna-attegna upp
derna primärvården.inom Skolhälsovården vårska, enligt mening,
inte utifrånstrikt medicinskt perspektiv, i stället bör folkhälso-ettses

ståperspektivet i förgrunden dess funktion skanär värderas. Vi har
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i deföräldraroch derashos barnenhälsantidigare visat utsattaatt
storstäderna.iochandra barnhosstadsdelarna sämre änär vuxna

så god och väl-behövsförverkligashälsamålet jämlikSka enenom
skolhälsovård.fungerade

ochstorstadskommunernamöjligt för värnabordeDet ut-attvara
stadsdelarna.deskolhälsovårdenveckla i utsatta

nedskärningarna ientydigtStorstadskommitténs studier visar att
särskilt stöd mycketmed behoveleverdrabbatgrundskolan har av

markeringstarkatill lagensMånga intehårt. skolor lever attavupp
användstillgodoses innansvårigheter skallförstmedelever resurser

ändamål.till andra

många möjlighetermånga ochförloraremedEn skola -

sammanhållen allaskola skaskasvenska skolanDen som gevara en
förverkligamål omöjligtutbildning. Dettalikvärdig ärelever atten

boendesegre-grundstadsdelarnamånga i deskolorför utsatta av
mycket ho-befolkningstadsdelensmedfört ärhargationen attsom

föräldrargår enbart eleverintillPå flera skolor näst so-varsmogen.
Många föräldrararbetarklass.kategoriserascioekonomiskt kan som

bakgrund.utländskhararbetslösa ochlåginkomsttagare,dessutomär
erfarenheteroch utbytefå tilltillfällenPå skolordessa möten avges

Forskningbakgrunder.socialamed skildaungdomarmellan barn och
utsträckning invand-vissocharbetslöshetklasstillhörighet,visar att

denskolresultat ochpåverkar eleversrarbakgrund faktorerär so-som
studier.till högresnedrekryteringenciala

mångaså i deeleverdubbeltdetVåra studier visar är utsattaatt
ofullständiga be-lågamed ellergrundskolanslutarstadsdelarna som

år 1994Andelen eleverstorstäderna.istadsdelari övrigaän somtyg
stadsde-i dessaofullständiga betyg2,0 ellerunderhade medelbetyg
andel 12låg dennaområden inkomstmedIlar 17 procent. varvar

motsvarandelågaområden inkomstermed mycketoch iprocent var
låga 28inkomsterområden mediochandel 20 extremtprocent pro-

60bakgrundutländskbarn med är överandelenstadsdelar därIcent.
2,0underår medelbetyg1994 hadeeleverandelenprocent somvar

områden där andelen25 Iofullständiga betygeller nästan procent.
ele-andelen30lägrebakgrundutländsk änmedbarn procent varvar

genomsnittet förhögrebetyg intelåga ofullständiga änellermedver
eleverframför alltalltså detkonstateraVi kan ärstorstäderna. att som

ekonomiskamed knappastadsdelarna,invandrarrikai deväxer upp
elever tillhörandra elever. Dessaskolanklarar änsämresomresurser,

densamhälletdet görförlorare,verkliga ärskolans ytterst sommen
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förlusten, fårdessa eleverstörsta intenär möjlighet påbli vinnareatt
sina villkor i skolan.egna

Ungdomarna i de stadsdelarna inställdaär skaffa sigutsatta att
lång utbildning. svårtDärmed det hävdaär elevernas miss-atten att

lyckande sker grund bristande studiemotivation. Eleverna vill,av
någonstans finns det hinder försvårar deras möjlighetermen attsom

lyckas. Det hindret vistörsta sammanhänger mångamed ele-anser
bristfälliga språkunskaper både i mångasvenska och i ocksåfallvers

hemspråki sitt förstaspråk.eller försvårarDetta väsentligteget deras
möjligheter tillgodogöra sig undervisningen.att

Språkforskare förstaspråksundervisningenär viktiatt ärense om g
för inlärningen andraspråk. Förstaspråket också viktigt förett ärav
identitet och självkänsla, vilket högst väsentliga faktorerär för att
kunna tillgodogöra sig utbildning. Skolkommittén åsiktendenär av

förstaspråksundervisningen måste förstärkas ochatt utvecklas ytter-
ligare för därigenom elever med invandrarbakgrund möjlighetatt ge
till god grund för språkstudier.fortsatta Storstadskommittén delaren
denna uppfattning, ocksådet nödvändigt omgåendedetattmen anser

insatser kan förbättragörs elevernas svenskakunskaper i desom ut-
stadsdelarna. mångaFör eleverna i dessa områdensatta har detav

språketsvenska blivit skolspråk. Förutsättningarna så-underett att
dana omständigheter förbättra elevernas kunskaper i svenska enbart

undervisning vi inte tillräckligt. Det krävs insatsergenom anser som
möjliggör eleverna språkmiljö.svenskmöter Här erbjuder lo-att en
kalsamhällets såväloffentliga privata arbetsplatser utmärktasom
möjligheter. Vi har redovisat erfarenheter sådan verksamhet iav en

årskursKista där elever i nio under termin gjorde sitten examensar-
bete i elektronik i samarbete med Ericsson Computer. Denna form

praktik ovärderlig för eleverna.är Den både språk-elevernaav ger
och ämneskunskaper inblick i och kontakt med arbetsmark-samt en
naden. Att praktiken tillgöra del undervisningen ocksåen av ger pe-
dagogiska vinster. Många elever upplever nämligen undervisningen

meningsfull och lustfylld den med praktik.mer om varvas
Som vi mångahar visat har skolor i de såstadsdelarna kal-utsatta

lad sommarlovsskola där eleverna kan igen förlorad undervisningta
fördjupaeller sina kunskaper någoti sådanEn verksamhetämne.

skulle mycket väl kunna kombineras med praktik. Detta sker redan i
pådag flera bland i Göteborg. Göteborgs stad har tillsam-orter annat

med 135 företag sedan 1989 bedrivit sommarlovsskola för ele-mans
årskurs åtta.i Syftet med skolan öka elevernas intresseär attverna

för industriprogrammen inom gymnasieskolan. Eleverna kan under
två veckor olika utbildningarpröva och praktisera företag. Ele-
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får dessutom mindre ersättning under praktikperioden.verna en
ingårFörvisso praktik eller praktisk arbetsorientering prao i

frångrundskolans läroplan 94.Lpo Men till skillnad förra läro-nya
så mångaplanen Lgr 80 inte längre hur timmar denna skaanges om-

fatta. har medförtDet prao-verksamheten reducerats kraftigtatt un-
år.der Storstadskommittén och Allmänna arvsfondsdelegatio-senare

har tagit initiativ till satsning 10 miljoner kronor till utveck-nen en
ling våraskolkooperativ i gymnasieskolan i storstäder. Syftettreav
med satsningen finna och stödjerär vägaratt uppmuntrarnya som
ungdomars initiativförmåga.entreprenörskap, och Av-engagemang
sikten och driften skolkooperativen inska smältaär att starten av som

fårnaturlig del i skolarbetet. Därmed eleverna möjligheter atten nya
utveckla sin kompetens och pågårberedskap inför vuxenlivet. Det
etablering på åttaskolkooperativ gymnasieskolor.av

bordeDet möjligt för kommunerna, stadsdelarna och devara en-
skilda skolorna utvidga möjligheterna för eleverna skolaninom iatt
de stadsdelarna förlägga undervisning påsin arbetsplat-utsatta att

dessa stadsdelar finns oftaI flera kommunala och statliga för-ser.
valtningar, såsom stadsdelsförvaltningar, arbetsförmedling och för-
säkringskassa, vilka torde ha goda möjligheter tillhandahållaatt

Ävenpraktikplatser för eleverna. näringslivet stundtals rikt iärsom
stadsdelar borde ha kapacitetvissa omfattning samverkai störreatt

med skolorna fråga.dennai

Öka intresset för studier

Många frånungdomar kommer hemmiljöer saknar studietradi-som
tioner. Att öka intresset för studier minskaoch därmed den sociala
snedrekryteringen till högre studier angeläget i de stadsde-är utsatta
larna. övertygade kommunernaVi och stadsdelarna kanär attom

för studier delsintresset öka samarbetet meduppmuntra attgenom
högskolor kunskapsintensivauniversitet, och företag, dels inrätta sti-

pendium eller andra former utmärkelser till studiebegåvade ele-av
ocksåskapas föredömen.Härigenom positivaven

Många svårigheternaskolor i de stadsdelarnautsatta att attmenar
målenuppfylla med undervisningen konsekvensärytterst en av

boendesegregationen. Stor omflyttning elever, hög arbetslöshetav
dåligoch mångahälsa bland elevernas föräldrar och elever med en

familjesituation, några sådana segregationseffekterärotrygg som
framförs. får svårigheterDetta leder till eleverna utvecklaatt att en
gemenskap skapar förutsättningar för stimulerande, ochtryggsom en
lugn skolmiljö.
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Kraftiga nedskärningar inom fritids- och
kulturverksamheten

påutbuderbjuda riktHittills har de stadsdelarna kunnat ettutsatta
både fritids-gäller denfritids- och kulturverksamhet. Detta öppna

föreningsform. Om nedskäming-sker iverksamheten och det som
1990-under första hälftenfortsätter i omfattning avsomarna samma

så kulturverksamheten snabbt reduceraskommer fritids- ochtalet, att
i dessa stadsdelar.

i fasta prisersänkte sina bruttokostnaderstadsdelarnaDe utsatta
och musikskolan med ifritidsverksamhet, föreningsstödtill öppen

i Stockholms län gjorde deStadsdelarnagenomsnitt 17,4 procent.
sinaGöteborg minskadenedskärningarna med 27största procent.

stadsdelarna i Malmö noteradekostnader med 1,5 medanprocent en
ökning med 4,5 procent.

också omfattning.Personalnedskärningar gjorts i Ihar stor genom-
årsarbetare fritidsverksam-minskade andelen inom densnitt öppna

StockholmsStadsdelarna imusikskolan med 20heten och procent.
Göteborgoch stadsdelarna isänkte sin andel med 24,4län procent

årsarbetare inom denökade andelenmed 13 I Malmöprocent. man
budgetåret 1996Underfritidsverksamheten med 15öppna procent.

prioriterat fritids- och kulturverksam-flertalet stadsdelarhar utsatta
fritids- kulturverksam-övrig ochhet för barn och ungdomar högre än

het.
urarrnningenföreningsstödet kan medföraNedskärningama att

stadsdelarna.väsentligt i de Före-föreningslivet ökar högst utsattaav
ii synnerhet hos flickor lägreningsaktiviteten bland pojkar och är

minska ytterligareFöreningsaktiviteten riskerardessa stadsdelar. att
fortsätter. före-fritidsverksamheten Närnedskärningarna inomom

ökade kostna-föreningarna täcka deningsstödet sänks tvingas att
från för-medlemsavgifter och egeninsatsermed höjdaderna större

svår i deekonomiska situationäldrarnas sida. Barnfamiljernas är ut-
kostnader därför mycketför ökadestadsdelarna. Utrymmet ärsatta

områden sigocksåVi föräldrarna i dessabegränsat. vet att engagerar
väl-fritidsaktiviteter jämfört med i dei mindre grad i sina barns mer
för-områdena. därför riskförlängningen finns detbärgade I atten

områdena där föräldrarnatill de välbärgadeeningslivet söker sig mer
råd för sina barns fritidsutövning. Där-tid ochhar avsättaatt pengar

också förstärkas ytterligare ochkommer klasskillnadernamed att re-
möjligheter till likvärdiga livschanser.barns och ungdomarsducera

brandkåren oftamilitären i fritidssammanhangPolisen, och utgör
flera1970-talet hade polisenoutnyttjad Under orter enresurs.en
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mycket uppskattad föreningsverksamhet vände sig till barn ochsom
ungdomar. Polisstationen i Skärholmen hade bland dykning,annat
fot- och handboll och för barn och ungdomar. Polisernavarpa som
ledde verksamheten fick övertidsersättning i kompensation. Bespa-
ringarna inom polisen har dessvärre medfört denna verksamhetatt
har försvunnit. I dag bedriver Stockholmspolisen fritidsverksamhet
enbart inom sin förening. Fryshuset i Stockholm har tillsam-egen

bådemed polisen framgångsrikoch militären haft verksam-mans en
het för ungdomar inte tidigare har varit föreningsaktiva.som

bordeDet möjligt för storstadskommunerna och statligavara
myndigheter aktivt stödja och arbeta för underlätta föratt attmer
polisen, brandkåren och militären utveckla fritidsverksamhet medatt
lokala aktörer de stadsdelarna.i utsatta

Barns deltagande i kulturverksamhet sker huvudsakligen i dag-
hemmens och skolans regi. Som vi tidigare visat andelen barn medär

lågbarnomsorg i de stadsdelarna, måstevilket rimligtvis inne-utsatta
bära andelen någonbarn deltar i form kulturverksamhet iatt som av

Ökardessa stadsdelar lägre i andra stadsdelar. andelenär avsevärt än
barn med barnomsorg följaktligenökar andelen barn deltar i kul-som
turell verksamhet. I stället för satsning bamkultur, det där-en vore
för ändamålsenligt barnomsorg för barnen i deatt satsa utsattamer
stadsdelarna.

Arbetsgruppen Kultur i skolan initiativ till sommarkultur-tog
skolor under 1996 fyra i storstäderna. Syftet medortersommaren
kulturskoloma bland förstärka det konstnärliga skapan-annat attvar
det i skolans ordinarie verksamhet utveckla arbetssätt kansamt som
bidra till utveckling den ordinarie skolans arbetssätt. Arbets-en av

samrådvalde fyra i med Storstadskommittén.arrangörerutgruppen
Deras uppdrag anordna sin sommarkulturskola där barnattvar var
och ungdomar skulle kunna olika former utvecklande kul-pröva av
turaktiviteter i närkontakt hemmenmed och närmiljön. Verksamhe-

blev mycket uppskattad barnen och ungdomarna. värdefullEnten av
erfarenhet sommarkulturskolornas verksamhet de visadeattav var
hur skolorna i stadsdelarna kan användas och försom en resurs arena
kulturverksamhet för bam och ungdomar.

Kraftiga bruttokostnads- och personalminskningar har gjortsäven
inom biblioteksverksamheten i de stadsdelarna. En tredjedelutsatta

ocksåstadsdelarna i Stockholms län har höjt avgifterna för biblio-av
årtektjänster under 1995.
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Våra förslagbedömningar och

livschansersnedfördelningdelbetänkande belyst denVi har i detta av
våraibarn och ungdomarfinns mellan olika stor-tregrupper avsom

sociala och ekono-främst i föräldrarnashar sin orsakstäder. Detta
ytterli-livschanser förstärksSnedfördelningenmiska situation. av

nedskärningargjort omfattandeharstorstadskommunemaattgare av
till barn och ungdomar.vänder sigi den verksamhet som

livschanser,ojämlik fördelningeffektiv politikEn mot somaven
stads-i storstädernasungdomarframför allt drabbar barn och utsatta
förstautifrån två handlingsstrategier. detmåste skilda Förskedelar,

missförhål-åtgärder kan mildra devidtas snabbtbör tillfälliga som
andraboendesegregationens kölvatten. För detföljer ilanden, som

inslag för kunnalångsiktig med okonventionellapolitik,krävs atten
på. våraVi i tidigare betän-vi har pekat harde problembemästra som

142 ochsamverkan SOU 1995:betydelsen lokalkanden pekat av
stadsde-för de boende i deegenmakt SOU 1996:177ökad utsatta

återkommer frågorvårt vi till möjligheterslutbetänkandelarna. I om
männi-initiativ. Totalt krävssjälvförvaltning och lokalatill attsett

successivt tjänaskaffa sig arbete ochmöjlighetskor har ettatt mer
påverka väljautbildning, ochhälsa, skaffa sigförbättra sin enpengar,

detgrunden handlarfinns till hands. Iandra alternativ deän som
hållbart samhälle. dettaalltså socialt Ioch utvecklavärna ettattom

nyckelområden:någraåtgärder inombetänkande vill vi peka ar-
bo-utbildningspolitiken ochsocialpolitiken,betsmarknadspolitiken,

stadspolitiken.

åt föräldrarnaArbete

föräld-barns och ungdomarsi detta delbetänkandeVi konstaterar att
låga ochinkomsterstadsdelarna har mycketi de storattutsatta enrar

uppväxtvill-levnads- ochungdomarsarbetslösa. Ska barns ochdel är
tillmöjlighetnödvändigt deras föräldrarförbättras detkor är att ges

arbete. Vi ska i kom-inkomstförstärkning ochsuccessiv ettetten
utveckladförstärkt ochförslag hurmande betänkande lämna en

åstads-stadsdelarna. Vad gälleri dearbetslinje kan skapas attutsatta
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komma inkomstförstärkning kan detta ske, dels öka denatten genom
fördelningspolitiska träffsäkerheten inom välfärdssystemet och en
ökad satsning utbildning, dels arbetsmarknadensatt partergenom

låginkomsttagargruppernafinner lösningar kan real-störresom ge
löneökningar. Bostadsbidrag, föräldra- sjukförsäkringoch samt a-

någrakasseersättning de fördelningspolitiska harär systemav som
betydelse för barnfamilj Småekonomiska situation. föränd-stor

ringar inom dessa dessvärre allvarliga konsekvenser försystem ger
familjerna. En särskilt i ensamståendesammanhanget ärutsatt grupp
föräldrar i de stadsdelarna. De har de lägsta inkomsterna ochutsatta
det högsta socialbidragsberoendet. någraVi ska inte förslaglämna

hur dessa förändras förkan bättre barnfamil-system att motom svara
jernas behov och villkor i de stadsdelarna, vi vill tillfäl-utsatta tamen

ilet akt uppmärksamma regeringen vilken betydelse dessaatt stor
frågor levnadsförhållandenahar för för människor istora grupper av
våra storstäder.tre

Låga inkomster och arbetslöshet minskar väsentligt människasen
reella möjligheter välja bostadsort och/eller boendeform. Barnfa-att
miljerna i de stadsdelarna hör Mångatill denna soci-ärutsatta grupp.
albidragsberoende, vilket innebär deras möjligheter flytta tillatt att

bostadsområde begränsade. Detta fördjuparärtyp yttersten annan av
i sin boendesegregationen.tur

Skapa och stimulerande boendemiljöertrygga

Enligt Bostadspolitiska kommittén SOU 1996: 156 bör bostadspoli-
målsättningtikens övergripande skapa förutsättningar förattvara en

boendemiljö och stimulerande bidrar till jämlikaär trygg samtsom
levnadsförhållanden. ocksåoch värdiga Bostadspolitiken ska särskilt

främja god för barn och ungdomar.uppväxten
Vi mångakonstaterar i detta delbetänkande boendemiljön iatt ut-

mål.stadsdelar inte lever till detta Majoriteten ungdo-satta upp av
våri intervjuundersökning de inte tycker derasatt attmarna uppger

bostadsområden Mångaoch lugna. ocksåungdomar tyckerär trygga
våld områden.det mycket kriminalitet, droger och i deras Attäratt

få bort kriminalitet och missbruk husen och kring-samt snygga upp
gårdarliggande åt-och parker ungdomarna viktigastedeanser vara

gärderna för skapa trygghet, säkerhet och stimuleradestörreatt mer
bostadsområden.

också åsiktenVi den vissa stadsdelar i behov fysiskär ärattav av
sådanoch skönhetsmässig upprustning. Ska upprustning bli fram-en

gångsrik föroch undvika tidigare misstag gjorts vidatt upprust-som
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invånarnamiljonprogramsområden i bostads-det,krävsning attav
förändringsarbetet. Viområdena planeringen ochmakt över av-ges

vårtåterkomma slutbetänkande.till detta iattser

Våra förslag

åtgärder vi bedömer nödvän-redovisa förslagVi ska här somsom
problemomgående med del dekomma tilldiga för rättaatt en av

upplever i storstädernasoch ungdomar ochbarn möter utsattasom
lågadå stadsdelar där inkomsterna mycketstadsdelar, i synnerhet i är

låga.och extremt

åråldern 3-5 i deför iFörskola barn utsatta
stadsdelarna

stadsdelarnabetydligt färre barn i deVi har visat de är utsattaatt som
åtnjutande i storstäderna ochandra barni barnomsorgkommer änav

vår allvarligamening upphov tillövrigt. kan enligti landet i Detta ge
utsträckning ska habarnomsorgen i allt högrekonsekvenser när en

ocksåvår vikartläggning har kunnatutbildningspolitisk betoning. I
går undervisning ii förskola har mindre behovvisa barnatt avsom

andraspråk grundskolan, försko-de börjarsvenska när samt attsom
barnen för skolans krav ochmöjligheter förberedalan har goda att

mångaVåra stads-grundskoleelever ivillkor. studier visar utsattaatt
bakgrund dettabristfälliga kunskaper i svenska. Motdelar har ärav

åldern år3-5deltidsförskola för barn iövertygadevi attom en ny
integration i detill ökadväsentligt skulle medverkahögst utsattaen

bedriva verksamhetstadsdelarna. Deltidsförskolan ska taren som
tvåspråkighet, pedagogisk stimulanssikte skolförberedelse, samt

språklig intellektuell stimulans.och
under hela barnomsorgensi behov särskilt stöd harBarn ut-av

enligt lagstiftningensärskild till förskola och harbyggnad haft rätten
i de stadsde-förskolans verksamhet. Att barnhaft förtur till utsattage

från års åldersåväl till förskola 3svenska invandrade,larna, rättsom
Storstadskommitténsenligtfamiljesituationen i övrigt är,oavsett

Påtradition. sikt detfullföljandet dennauppfattning, led i ärett av
får från ålder.tidigdel förskolangivetvis önskvärt alla barnatt av

sjuföreslår innebär dedärför försöksverksamhetVi attatt somen
deltids-skyldiga erbjudastorstadskommunerna skaberörda attvara

ståråldern år reguljärautanför denförskola till de barn i 3-5 som
Försöksverksamheten bör kunnai stadsdelar.barnomsorgen utsatta

år.pågå skallunder fem Verksamhetenden 1 januari 1998 ochstarta
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avgiftsfri. Staten bör totalfinansiera verksamheten. Kostnadenvara
årför samtliga fem uppskattar vi till drygt 800 miljoner kronor. Vi

finansieringen verksamheten ska ske statsbudgeten.överattanser av
detaljer hur återkomma vårtNärmare detta kan ske ska vi till iom

slutbetänkande bland ska behandla vilka finansierings-annatsom
principer ska ligga till grund för storstä-statens gentemotsom ansvar
dernas stadsdelar.utsatta

Vi följande punkter bör vägledande för deltidsför-attanser vara
skolans verksamhet.

Verksamheten bör ske i enlighet med de nationella, pedagogiska-
målen för förskolan.
Verksamhetens utformning ska ske i samarbete med föräldrarna.-
Verksamheten ska kännetecknas hög professionalitet.av-

ingåKulturkompetent personal ska i verksamheten.-

Ska deltidsförskolan igångsnabbt komma krävs intensiv uppsö-en
småbamsföräldramakande verksamhet bland lokalt i de utsatta

stadsdelarna. Med anledning detta bör anslaget för verksamhetenav
något året.högre under det förstavara

Pedagogisk utvecklingsfond för iskolor de utsatta
stadsdelarna

Vi har mångai detta delbetänkande konstaterat iskolor deatt utsatta
områdena befinner sig i allvarlig situation. Generellt har skolornaen

mycket hög kvalitet undervisningen och bra skolmiljö,en en men
elevernas behov och levnadsvillkor medför detta inte alltid till-äratt

Mångaräckligt. elever har bristfälliga kunskaper i svenska och i sitt
modersmål. Många också frånkommer hemmiljöer saknareget som

studietraditioner. inte oansenligEn elever har dessutomgrupp
hemförhållanden ofta bottnar i föräldrarnas knappa eko-otrygga som

nomiska villkor. omständigheterDessa ställer andra krav skolans
undervisning och verksamhet. Krav storstadskommunerna harsom
svårt tillgodose.att

Vi övertygade det nödvändigt skolorna i deär äratt att utsattaom
stadsdelarna möjlighet intensifiera sitt pedagogiska utveck-attges

utifrånlingsarbete lokala förutsättningar och behov. Utvecklingsar-
bete kräver vilket storstadskommunerna och de utsattaresurser,

sådanstadsdelarna för omgåendesaknar satsning ska kunnaatt en
igång.sättas

förslår frånVi därför regeringen och januarimed den 1 1998att
årligen år30 miljoner kronor under fem till Skolverket,avsätter som
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får utvecklingsanslag. Endasti uppdrag inrätta pedagogisktatt ett
medelstadsdelar kunna sökaskolor i storstädemas skautsatta ur

Syftet med anslaget skolorna ska kunna:detta anslag. är att

såpedagogiken i skolan för vis bättreUtveckla och förnya att-
i stads-och villkor eleverna har dede behov utsattamotsvara som

Undervisning med praktik bör betonas.delarna. som varvas
kompetensutvecklingGe lärarna möjlighet till fortbildning, samt-

sin undervisning i omfatt-utvärdering och forskning kring större
ning i dag.än

utifrånskolfastigheten motiveradeFysiska ingrepp i är en pe-som-
dagogisk aspekt.

respektive storstad.med lärarhögskolorna iUtveckla samarbetet-
Utveckla undervisning och verksamhet betonar ett egen-somen-

och föräldrarna maktmaktsperspektiv, det vill elevernasäga att ge
skolan.över

vårtlikhet med förslagFinansieringen utvecklingsanslaget bör iav
återkommer slutbe-stadsbudgeten. Vi ideltidsförskola ske överom

detaljer finansieringen.tänkandet med närmare om

Sommarlovsverksamhet

iMånga stadsdelarna hemma sittbarn och ungdomar i de ärutsatta
bostadsområde särskildaoch saknar möjligheter tillhela sommaren

lång traditionsommarlovsaktiviteter. Storstadskommunerna har en
1990-talet har denna verksamhet dess-sommarkollo, undermenav

stadsdelarna. beror delsminskat i de Dettavärre avsevärt utsatta
många invandrarbakgrundföräldrar mednedskärningar, dels att

intevilket medverkar till deerfarenhet kolloverksamhet,saknar attav
efterfrågar detta.

i stadsde-Samtidigt vi iaktta denna utveckling dekan utsattasom
någonsin åktså många stadaldrig barn i Stockholmslarna har

skolanfrån Arbetsgruppen för Kultur ide övriga stadsdelarna.kollo
sommarkultur-Storstadskommittén fyra föroch valde arrangörerut

ivände sig främst till barn och ungdomarskolor. Verksamheten stor-
fick möjlighetstadsdelar. och ungdomarnastädemas Barnenutsatta

former kulturaktiviteter. Verk-under veckor olikaprövaatt ett avpar
Vi därför det värde-samheten blev mycket uppskattad. att voreanser

kolloverksamhet och Sommarlovsverk-fullt och uppskattat om annan
kunde möjlighet till vidareut-samhet i de stadsdelarnautsatta ges

erbjudsbör ske föreningslivetveckling. Vi dettaatt attanser genom
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för genomföra sommarlovsverksamhet för barn ochatt ung-resurser
domar i de stadsdelarna.utsatta

sommarlovsverksamheten bör följande:Syftet med vara

möjlighet tillAtt barn och ungdomar i de stadsdelarnautsattage
sommarlovsaktiviteter.positiva

Genom sommarlovsverksamhet möjlighet för barn, ungdomarge
och deras föräldrar träffa andra familjer.att
Skapa möjligheter till erfarenhetsutbyte mellan olika grupper av

eller mellan olikabarn och ungdomar mellan stad och landsbygd
städer eller stadsdelar.
Öka intresset för föreningsliv bland barn och ungdomar i de utsatta
stadsdelarna.

månSommarlovsverksamheten bör i möjligaste integreras med
Storstadskommitténs och Allmänna arvsfondsdelegationens sats-
ning för barnomsorg i vissa storstadsom-verksamhet barn utan
råden.

målenVi har förutsättningar uppfyllasatt att:attanser genom
såförfogandeställa till föreningslivet kan utveckla ochattresurser

förnya sommarlovsverksamheten,

uppsökande verksamhet genomförs inom föreningslivet och i sko-
ilorna de stadsdelarna,utsatta

erbjuda föreningslivets utbildning handledning,ochrepresentanter
föreningslivet samarbetar med kommunens sommarlovs-egen
verksamhet,

följa och utvärdera verksamheten.upp

föreslårVi därför regeringen särskilda medel Allmännaavsätteratt ur
arvsfonden för ideella organisationer skall kunna utvecklaatt som-

ungdomar imarlovsverksamhet för barn och storstädernas utsatta
stadsdelar.
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Kommittédirektiv

storstadsområdenLevnadsvillkor i

Dir. 1995:35

regeringssammanträde den 16 1995Beslut vid mars

Sammanfattning uppdragetav

storstadsområden får direktiv ochUtredningen S 1994:03 Levnadsvillkor i nya
storstadsområdena.kommitté med företrädare för deskall arbeta tresom en

områdena föreslåuppgift berörda i ochKommittén skall ha till i dialog medatt
bostadsområdenaåtgärder förinitiera syftar till skapa bättre förutsättningarattsom

möjligheter finns och kani storstäderna till de olika ochatt ta resurser som somvara
svåramedför positiv utveckling, särskilt vad beträffar barn och ungdomanvändas en

uppväxtförhållanden.
Kommittén skall för fullfölja sitt uppdrag bl.a.att

åtgärdsprogram aktiviteter inom fram-genomföra kartläggning de och andraen av-
arbetsmarknadsområdena kan ha betydelseförallt social-, utbildnings- och som

bostadsområdena,för positiv utveckling i de aktuellaen
bostadsområdena skallförslag till riktlinjer bättre för närvarandelämna hur än-

i form myndighetsinsatser och ideellakunna till sina totalata vara resurser, av
uppgiftsgränser,insatser, i samverkan och hinder traditionellautan av

inriktningen,initiativ till genomföra konkreta projekt med den angivnaochta-
föreslå lagteknisk, finansiell och organisatoriskbehövliga förändringar naturav-
för olika myndigheter och samhälls-bättre samordning och samverkan mellanatt

uppnås.sektorer skall kunna

Bakgrund

Allmänt

åtgärderföreslåtillkallades i oktober 1988 med uppdragStorstadsutredningen att
i det politiska livet däribland val-för förbättra livsmiljön och vidga deltagandetatt -

storstäderna.deltagandet i
åren 1989-1990 underlagsrapporter, bl.a.Utredningen avlämnade under tretton

slutbetänkandetVälfärd segregation i storstadsregionema SOU 1990:20,och samt
hårdamöjligheter villkor SOU 1990:36.Storstadsliv Rika -

bostadsområ-storstadsområdenas minst attraktivaUtredningen konstaterade iatt
överrepresenterade liksom arbetslösa ochden invandrarna personer som var mervar

frånmindre utslagna arbetsmarknaden.eller permanent
så-bostadsområden många hushåll Andelenberoende socialbidrag.I dessa avvar

hushåll genomsnittligt i regionerna. Andelen förtidspensio-dana ökade snabbare än
områdennerade, ensamhushåll kvinnor med bam hög. I dessaoch ensamma var

också dålig sjukskrivning-fanns överrepresentation med hälsa.storen av personer
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många. Vårdkonsumtionen och dödligheten högre genomsnittet iänarna var var
regionerna i Sverige.

åtgärderUtredningen föreslog olika för förvärvsfrekvensenöka och föratt att
fortsatt frånmotverka hög utslagning arbetsmarknaden. Utredningen pekadeen

framgångsrika frånolika exempel samarbetsprojekt där personal arbetsförmed-
försäkringskassaling, och socialtjänst förändrade samarbetsformer kunnatgenom

effektivare individuellt stöd till olika svårigheterhadege grupper av personer som
arbetsmarknaden.
Storstadsutredningen framhöll förnyelse dessa storstadsområden förut-att en av

befolkningens medverkan och ökad samverkan sektorsgränserna. Enöversatte en
tillgångsocial och kulturell förnyelse förutsatte till olika vilket enligt utred-resurser,

bostadsområdenaningen fanns iredan i tillräcklig omfattning, i synnerhet bo-om
stadsområdenas samlade kunde utnyttjas effektivare ökadresurser genom samver-

huvudmannaskapsgränsema.kan över
Som uppföljning Storstadsutredningen beslutade regeringen under1990 atten av
treårsperiod anslå miljoner år10 kronor Allmänna arvsfonden till projekten per ur

bostadsområdenför samordning insatser för ungdomar i socialamedutsattaav pro-
utbildningsfrågor pågåttblem där berörts, det s.k. Plusprojektet. Projektet haräven

årsedan 1991. I april 1995 lämnar de lokala utvärderarna sina samladrapporter.En
redovisning skall överlämnas till regeringen den 30 september 1995.senast

Ytterligare uppföljning Storstadsutredningen regeringen i februariatten av var
uppdrog1990 Arbetsmarknadsstyrelsen ekonomiskt stödja antalatt ett samver-

storstadsområdenkansprojekt inom vissa med hög andel socialbidragsta-arbetslösa,
och sjukskrivna. Sammanlagt 6 miljoner Syftetkr beviljades. med försöksverk-gare

samhetema vidareutveckla samverkan mellan i första hand arbetsförmedling/-attvar
såarbetsmarknadsinstitut, socialtjänst och försäkringskassa myndig-de berördaatt

samlade insatser effektiviserades.heternas En uttalad ambition redanattvar uppar-
betade samverkansformer skulle kunna eller inordnas i ordinarie verk-permanentas
samhet efter försöksperiodens slut.

Arbetsmarknadsstyrelsen slutredovisade uppdraget till Arbetsmarknadsdeparte-
och Socialdepartementet den 23 juni 1993.mentet

redovisningen verksamheterna vissa faktorer fram-I pekas krävs förav som en
gångsrik samverkan, bl.a. ledningsnivå,behov projektledarens strate-av samsyn
giska roll, behov stödfunktioner i inledningsskedet och tydlig ansvarsfördel-av en

månganing mellan olika yrkesfunktioner. Försöksverksamheten bidrog till att en-
skilda fick kortare tider i arbetslöshet och sjukskrivning. Passivt bidragsberoende
hade kunnat åtgärder påmed aktiva med inriktning förankring arbets-ersättas en
marknaden. Sammantaget bidrog de olika samverkansprojekten till formeratt nya
för samverkan kunde utvecklas och inordnas i ordinarieden verksamheten.

pågickParallellt med Storstadsutredningen utvecklingsarbetet med samordnad
storstadsområden. årenboendeservice, bl.a. i Regeringen beviljade under 1985-

1990 sammanlagt 100 miljoner till lokala utvecklingsarbeten förkronor 103 samord-
boendeservice. Syftet förbättranad möjligheterna för äldre och funktions-attvar

såhindrade leva normalt liv möjligt i vanliga bostäder bättreatt ett som genom sam-
ordning offentliga, informella bostadsområdena.kommersiella och iav resurser

fåttBoverket, i uppdrag utvärdera erfarenheterna, konstaterar iatt rapportensom
Samverkan i lokalsamhället Rapport 1994:3 samordnad boendeservice utveck-att
lats till boendesocialt instrument med betydelse för alla människor.ett grupper av

också gårUtvärderingen visar det ekonomiska besparingargöraatt att genom sam-
går vidareverkan. Det samverkan förbättra servicen och öka gemenskapatt genom

gårinflytande föroch de boende och det genomföra fysisk förnyelse med socialaatt
Några ocksåförtecken. de projekt boendeservicedelegationen stödde blevav som

föremål frånför förnyelsebidrag Boverket. Under tiden 1986 1989 fördelade Bo--
verket 155 miljoner kronor till förnyelse den fysiska miljön i allmännyttiga bo-av
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inrådanutsträckningproblemområden. Stödet fördelades istadsföretag i stor av
effekter bör tillvara.stödetsboende. Erfarenheterde tasav

också behovetbehandlasdebattbok 90-talsprogrammetarbetarrörelsensI attav
övergång till boen-bostadsområdena storstäderna. förslagi Förutomförnya nyaom

viktigaste antagligenförvaltningsformer,framhåller författarna det ärde- och attatt
arbetarså boende och deaktivitet, deför medborgarnashinderavlägsna att somegen

existerandeområdet får utnyttja de redan sättmöjligheti ettatt somresursernaen
önskemål och krav.dem och deraspassar

Även måstehela samhället1994 betonasregeringsförklaringen den 4 oktoberi att
samhället. Allasegregationen iintegrationen och motverkaökamobiliseras för att

såväl bostadsmarknaden,arbets- ochområden berörda. Det gällerbetydelse ärav
organisationerna.ochkulturlivet kommunernaskolorna och som

arbetsmarknads-förändradepekat deni Social 1994Socialstyrelsen har rapport
ensamståendeinvandrare ochdrabbat ungdomar,situationen framför allt harsom

följdboendesegregation tänkbarockså ökadföräldrar. pekar ärMan att avenen
själva bostads-såväl förändringarårens samhällsförändringar, rörde senaste som

knapphetekonomisktilltagandeökande arbetslösheten,marknaden den ensom
framhåller vidare detflyktinginvandringen.hushållen Manoch den ökandebland att

bostads-attraktiva och icke attraktivamellanskillnadernafinns anledning att attanta
framtiden. klassiskaytterligare i Deområden kommer ökai storstadsregionerna att

platsbostäder har lämnattrångboddhet och omodemaboendesociala problemen --
omedelbara närhet.miljö i bostadensmänniskorsi stället handlarför andra omsom

språkkunskapema svenska hosityderfinns signalerskolanInom attsom
de invandrartätalåga tenderar sjunka. Ioroväckande ochmånga invandrare är att

skolan,språkmiljö i och utanförfåområdena svenska elever skapasmed somen
svenskaanvända detnaturliga tillfällenförsvårar språkinlärningen och för attger

många har varitockså invandrare,språket. visarFlera undersökningar att somvuxna
arbetsmarkna-språkfärdigheter komma indåliga föralltförlänge i Sverige, har att

den.

och ungdomBarn

utvecklingenbeskrivaSocialstyrelsen i uppdragregeringenseptember 1992I attgav
pågårbesparingarförnyelsearbete och deanledning detvillkor medbarns somavav

landsting.i ochkommuner
förändringsti-villkor ii Barnsredovisat uppdragetSocialstyrelsen har rapporten

redovisas bl.a.1994:4.och utvärderar ISocialstyrelsen följerder rapportenupp
något iåren väntades bli1993 och 1994besparingar under störrekommunernasatt

kommunala verksamheteni den totalatill barn ochverksamheter riktas änungasom
i storstadsregio-besparingarnaSpecielltjämfört med 6 procent.7 storaprocent var

ungdoms-inom barn- ochkostnadsminskningarmedräknar kommunernaDärnerna.
genomsnitt 9verksamheter i procent.

och förorterbarn i storstäderslutsatsen inte alladrar emellertidSocialstyrelsen att
Skäletandra barn i landet.råka för försämringarrisklöper ängenerellt större att ut

delområden med högantal barnrikastorstadsregionerna finnsii stället detär ettatt
med psyko-och människorekonomisktinvandrare,koncentration gruppersvagaav

återskäl uppmärk-finns särskildaSocialstyrelsen detsociala problem. Enligt att
där.åtgärder behövsbostadsområden vilkaochdessa överväga somsamma

iutvecklingstendensernanegativamycket för deSocialstyrelsen talarEnligt att
medför kompensera barnenförutsättningarnasådana områden förstärks attattsamt

områden.i dessasärlösningarindividuella är sämre
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Invandrarfrågor

Den nyligen tillkallade Kommittén för invandrarpolitiken dir. 1994:översyn 130av
skall bl.a. åtgärdersärskilda i invandrartäta bostadsområdenöverväga och analysera
drivkrafterna bakom och eventuella olägenheter med koncentrationen invand-av
ringen till vissa kommuner sådanahur olägenheter kan motverkas.övervägasamt

Bostadspolitik

Den regeringen nyligen beslutade utredningen för bostadspolitikenöversynav av
dir. l995:20skall bred bostadspolitiken.göra I direktiven föröversyn utred-en av
ningen framhålls segregationsprocess tillåts långttillräckligt lätt bliratt en som
självgående. Bristande känsla samhörighet övergår i främlingskap, otrygghet ochav
oförståelse inför dem upplevs tillhöra de andra. Direktiven konstaterar, detattsom

ligger framför säkra goda bostäder tillgängliga för sådantär allaäratt attsom oss
integrationen främjas och ekonomisk, etnisksätt eller social segregationatt motver-

kas de boende möjligheter områdenutveckla sina sådantsamt att att sättettge
boendemiljön fungerar väl och boendet berikas.att

En kommitténs uppgifter vilka bostadspolitiskaär medelövervägaattav som
kommunerna behöver för motverka segregation och öka valfriheten i boendet.att
Kommittén ocksåskall utvärdera gällande regler för stöd till ombyggnad ochnu

förbättringsåtgärderandra inom bostadsområden med särskilda problem och över-
områdenstödet till dessa bör utformningväga förstöd ombygg-änom ges en annan

nad i allmänhet.

Skolan

Regeringen har nyligen beslutat tillkalla kommitté med uppdrag belysa detatten
inre arbetet i offentligadet skolväsendet för barn och föreslå åtgärderungdom och
för stimulera den pedagogiska utvecklingen dir. 1995:19. Enligt sina direktivatt
skall kommittén bl.a. vilket skolan kan tillöverväga det faktumsätt ta attvara
vårt samhälle mångkulturellt och använda detär i sitt arbete. Ensom en resurs annan
uppgift åtgärdereventuella detär överväga gäller inflytande för elever ochatt när
föräldrar.

på nivåSamverkan lokal

Människor med position i samhället har ofta behov samhällets välfärdsin-en svag av
förAnsvaret olika stödinsatser mångaofta spridda olika huvudmän.satser. är

Socialtjänsten, skolan, hälso- sjukvården,och försäkringskassan, arbetsförmed-
lingen exempel olika huvudmänär har viktiga uppgifter i sammanhanget.som
Bristande samverkan medför inte sällan insatserna blir ineffektiva och ibland tillatt
och med motverkar varandra.

Socialtjänstens samverkan med andra myndigheter

Socialtjänstens olika former bistånd skall utformas så de stärker den enskildesattav
Ävenmöjligheter leva självständigt liv. socialtjänsten förfogaratt ett över ettom

brett register handlingsalternativ i arbetet med stödja och hjälpa människor iattav
situationer det betydelseär samverkar med övriga harutsatta stor attav man som
för områdenandra inom välfärdspolitiken. I arbetet med stödjaattansvar grupper

har det besvärligt hävda sig på arbetsmarknaden krävs samarbete medextra attsom
arbetsförmedlingen och andra myndigheter arbetar rehabiliteringsfrågor.medsom
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påineller invandrareåtgärder hjälpa ungdomarviktigaSärskilt är att ar-avsersom
i Sverige. Attmåste alla medborgaretill arbetebetsmarknaden. Rätten varaavse

skapar uppgi-människor i situationperiod försätterunder längrearbetslös somenen
bidragsberoende. Ettskapapassivitet riskerar näravenhet och permanentatt ettsamt

kan innebäraövrig socialtjänstbarnomsorgen ochsamarbete mellan skolan, att en
rollUtbildning spelari tidigt skede.utslagningsprocesshotande storettstoppas en

öka förutsättningarnaarbetsmarknaden ochattraktionskraftför höja individensatt
bättreoch komvux harBåde gymnasieskolanför aktivt liv i övrigt.ävenett numera

perspektiv viktigtutbildningen. i dessaindividanpassa Detmöjligheter är attatt
kommunal verksamhet.avståndet skolan ochöverbrygga mellan annan

skolabarnomsorg ochSamverkan mellan

uppgifter, gällernämndorganisation för socialtjänstenstill frimöjligheterDe som
utveckling i medlett till kommunernajanuari 1992, harsedan den l gemensammaen

medsamordnaseller delar barnomsorgenungdomsnämnden där helabam- och av
inneburit effektivareharskola och skolbarnsomsorgskolan. Integration mellan ett

gåttutvecklingenpersonal. Samtidigt harlokaler ochresursutnyttjande mot attav
lagts ned.och verksamheteröppethållandet har minskatinom barnomsorgen öppna

mångaFrånvaron iförebilder.ungdomar behöverBarn och män utsattaavvuxna
samordningsvinsterDekommit uppmärksammas.barns vardag har allt att sommer

kultur,barnomsorg, fritid ochmellan skola ocherhållits integrationenhar genom
anpassad resurstilldelningdifferentierad, lokaltutnyttjasskulle kunna mergenom en

utvecklas medområdesbaserade fritidsverksamheterocksåoch öppnaatt mergenom
från personal och andra boende.brukarinflytande föräldrar,

sjukvårdsocialförsäkring, hälso- ochmellanFinansiell samverkan
och socialtjänst

finansiell samordning mellanpågår försök medjanuari fem lokalaSedan den l 1993
1992:863 lokal för-enligt lagensjukvården socialförsäkringhälso- och och om

ochsocialförsäkring och hälso-ñnansiell samordning mellansöksverksamhet med
incitament inomförsöksverksamhet skapasjukvård. medSyftet denna är syste-att
skall utnyttjas bästaområde för deför respektive att resursernagemensammamen

samhällets totalavård service samtidigtfår ochså medborgarna bättresätt att som
kostnader minskar.

sjukvård,för hälso- ochSjukvårdshuvudmannen utöver ettansvaret ansvarges,
rehabiliteringsersättningsjukpenning ochförsöksornråde kostnader föri täckaettatt

1976:380försäkring AFL lagen1962:381 allmänenligt lagen samt om ar-om
Även yrkesinriktade rehabili-avsedda förmedelbetsskadeförsäkring LAF. ärsom

ingår samladFörsöksverksarnheten iingå verksamheten.kan iteringstj stra-änster en
socialförsäkringsut-rehabilitering och begränsaför ohälsa, befrämjategi minskaatt

föranvända de samladelokalt kunnagiftema. möjlighetenGenom att resurserna
förutsättningar till samarbetesjukvård friare bättresjukförsäkring och sätt,ett ges

rehabilitering.effektivare och snabbareleder tillmellan olika lokala organ som
tagits försökslagsektorsgränser harför överbryggaYtterligare steg att genom en

medverka i lokalför socialtjänstendet möjligtSFS 1994:566 även gör attsom
Även samverkan mellan berördahuvudsyftethärförsöksverksamhet. är att genom

samladeekonomiska öka densamordning deochhuvudmän resursernagenom av
sådanpågår verksamhet i Stenung-närvarandeversarnhetema. Föreffektiviteten i

sunds kommun.
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Uppdraget

Allmänt

Många bostadsområden främsti storstadsregionema kännetecknas invånarnaattav
i högre grad hållandra beroende samhälletsän stöd och service. innebärär Detav

betydande ekonomiska i form arbetsmarknadsstöd, socialförsäkrings-att resurser av
ersättningar och socialbidrag anspråki områden.i dessa Socialtjänsten, skolan,tas
polisen, fritids- och kulturförvaltningarna liksom folkrörelser, enskilda organisatio-

och andra betydande insatser för skapa uppväxtförhållandengör braattner grupper
och meningsfulla fritidsaktiviteter för barn och mångaTrots detta tenderarunga.

områdena hög arbetslöshet, flyttningsbenägenhet, ökadatt utarmas storav genom
ungdomskriminalitet, drogmissbruk och andra sociala problem. Motsättningar mel-
lan människorna i områdendessa ofta formen konflikter med etniska för-tar av
tecken, vilket bidrar till öka spänningarna mellan olika befolkningsgrupper. Ned-att
skärningar inom offentliga ekonomiska stödsystem offentligoch service drabbar
samtidigt hårtsärskilt familjer, sådanabarn och ungdomar områden.i Bidrags- och
skattesystemen kan vidare ha marginaleffekter skapar bidragsberoenden ochsom

svårare uppnå måletdet så mångagör möjligt skall försörja sigatt att egetsom
arbete.

Punktvisa nedskärningar och striktare regeltillämpning inom de olika stödsys-en
för sig riskerar leda till ökad rundvandring mellan olika myndighetertemen attvar

Åtgärderoch andra instanser och till ökad passivisering i förstället förmotsatsen.
samhällsinsatsema skall fungera bättre tillsammans angelägna. Det allra vikti-att är

utveckling kan minska beroendet stödåtgärderär särskilda kangaste att en som av
komma igång.

Även det genomförts vissa förändringar befintliga regelsystem kan det fort-om av
farande finnas organisatoriska, finansiella eller lagtekniska hinder för bredareett
samarbete till förstöd förbättra levnadsvillkoren framför föralltatt utsatta grupper.
Samverkan behövs individuell nivå för möjliggöra tillträdeatt att en person ges
till arbetsmarknaden och den övriga samhällsgemenskapen. ocksåMen det behövs

ornrådesbaserad samverkan efter samordna de samladesträvar atten som resurserna
för lokalsamhällets behov upprustning den fysiska närmiljön, bostäderna,t.ex.av av
lekmiljön, det kulturella utbudet och övrig fritidsverksamhet och tillgång till denav
service finns inom för social- och arbetsmarknadspolitiken.som ramen

finns iDet dag intresse och hög beredskap inom olika samhällssektorerett stort en
för hjälpa de boende och kommunerna lösa segregations- och utslagningsprob-att att
lemen i bostadsområdena i storstadsregionema.

Uppgifter

särskildEn kommitté med företrädare för de storstäderna tillkallas. Kommitténstre
huvuduppgift skall i dialog områdenamed berörda i föreslå åt-och initieraattvara
gärder syftar till skapa förutsättningarbättre för de berörda bostadsområdenaattsom

till de olika och möjligheter finns och kan användas föratt ta vara resurser som som
positiv utveckling. Kommitténs överväganden skall särskilt sikte deen ta grupper

bland bam och ungdom svåragrund uppväxtvillkor eller svårigheter attsom av
få tillträde till arbetsmarknaden riskerar få dålig i livet.att starten

Kommittén skall kartläggning åtgärdsprogramdegöra och andra aktiviteteren av
inom framför allt social- och arbetsmarknadsområdena riktar sig till storstads-som
områdena och kommittén bedömer ha betydelse för positivt förändringsar-ettsom
bete. Kartläggningen såvälskall omfatta statliga insatser regionala och lokalasom
insatser olika slag med denna inriktning. ocksåEn kartläggning bör genomförasav

internationella erfarenheter olika projekt genomförts med syfte angripaav attav som
storstadsproblem.
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åtgärder skall utformasandra kriminalitetFrågor polisens insatser ochhur motom
kommit-kartläggningsarbetet börutanför kommitténs uppgifter. Ifaller i huvudsak

BRÅrådet regeringensBrottsförebyggandetén dock del det arbeteta somav
Kommit-nationellt brottsförebyggandeunderlag föruppdrag utför ett program.som

Trygghetsutredningen Ju 1993:05arbete utförs itén bör del detäven ta av som
polisens verk-pågår inom polisen med inriktningliksom det arbete attav som nu

formorganisatoriskt utföras bl.a. iproblemorienterad ochsamhet skall bli avmera
Även aviserat medborgarnasutredning regeringennärpolisverksamhet. den omsom

kommitténssamhällsutvecklingen arbete.inflytande i berördelaktighet och
bostadsområdenaaktuellaförslag till riktlinjer hur deKommittén skall lämna

myndigheternastotala och hurnärvarande skall till sinabättre förän ta vara resurser
särskilda samverkan-utnyttjasoch medel kankompetens gemensamt- t.ex. genom

viktigt i dettatraditionella uppgiftsgränser. Detsprojekt hinder ärutan samman-av-
också inte minst i formbeakta dehang stortettatt somav engagemang,resurser,

kommitténorganisationslivet. detta avseende böri förenings- och Ifinns det lokala
också alternativatraditionella föreningslivetfästa blicken inte bara det utan

bostadsområdena.gruppbildningar och träffpunkter inom
organisatoriska företeelser olika slagregelsystem ochOm det skulle Visa sig att av

ändamålsenlig kommitténsamverkan, skalli för effektiv ochlägger hinder vägen en
föreslå förändringar.behövliga

initiativ till och genomförakommittén självviktigt led i arbetet skallSom taett
angivna inriktningen. dettaprojekt med den Ieller stödja konkreta samman-ovan

huvudtitelunder Arbetsmarknadsdepartementetshang bör regeringennoteras att av-
storstadsområden.i När det gällersärskilda medel för insatser för invandraresatt

finns dessutom möjlig-försöksverksamhet för barn och ungdomarutvecklings- och
arvsfonden. Möjlighetenmedel Allmännaför ideella organisationer sökahet att ur

ocksånätverk och fonder bör härvidEuropeiska unionensdraatt nytta program,av
undersökas.

föreslåutredningsarbetetKommittén oförhindrad fortlöpande underskall attvara
organisatorisk behövssådana lagteknisk, finansiell ochförändringar natur somav

uppnåför förbättradegenomföras och delsdels för olika projekt skall kunna attatt
de totala insatser dom olikamöjligheter till samordning och samverkan mellan myn-

organisationerdigheter och gör.

samrådTidsramar och

åtgärder behö-oktober 1995 redovisa behovetKommittén skall den 1senast somav
beskrivits Resultatetnå och samverkanför den samordningvidtas att som ovan.ver

redovisas den juli 1997.utredningsarbetet skall 1det samlade senastav
och organisationersamråda med berörda myndigheter, kommunerKommittén skall

och medinvandrarpolitiken dir. 1994: 130 Ut-Kommittén förmed översynsamt av
1995:20.bostadspolitiken dir.redningen för översyn av

samtliga kommittéer ochregeringens direktiv tillutredningsarbetet gäller sär-För
1992:50,regionalpolitiska konsekvenser dir.redovisningskilda utredare omom av

jämställdheten mellan könenåtaganden dir. 1994:23 ochoffentligaprövaatt om
dir. 1994:124.

såväl för den statliga sektornskall kostnadsneutralaKommitténs förslag somvara
den samlade offentliga sektorn.för

regeringssammanträde den 23 juni 1994 beslutadede viddirektivDessa ersätter
storstadsområden 1994:68.dir.direktiven Levnadsvillkor i

Socialdepartementet
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veckors sommarjobbFyra

studie kommunala feriepraktiker i Botkyrka ochEn av-
Malmö

Inledning
så,hand barnen, och hör det till städa och Jag har ganska-Jag tar att storenom sen

året året också.ansvarsuppgift eftersom andra jag jobbar jag här förradet här,är var
fåtthar lite till exempel kolla till barnen, i telefonJag större att svaraansvar nu, som

så. arbetsuppgift, såoch Min det väl hand barnen, och detär är ävenatt ta om sen
så småkillar såhär eftersom kille, det kan fördel med vissa häräratt, man vara en

år, Hyllie,tycker Waow vad cool han Man, 17 Malmösom

så, så såna förrådVi städar och och olika här och styrelserumportar utrymmen som-
så. städning, fönster och jobbigtoch Det och detär är rättmest putsa annat,en massa

på fårfaktiskt, speciellt med tanke det exakt lika mycket domgöra äratt man som
såjobbar här, det faktiskt jobbigt. brukar oftast kommerDetär närattsom vara man

såsommarjobbare, då oftast vissa, inte alla,sommarpraktikant eller detär attsom en
håller pådet finns vissa, och kör med hit och dit. tycker jagDet ärmen som en

dålig får såstil för vi mindre betalt vi exakt lika mycketoch där göratt men
så. år,jobb, och det borde inte Kvinna, 16 Fittja, Botkyrkavara

sommarmånaderna juni, juli och 1996 intervjuades ungdomar iUnder augusti 20
Storstadskommit-Botkyrka och Malmö i utvärderingsprojekt beställtett som var av

Frågornatén. i intervjuerna handlade de sommarjobb de hade tilldelatsom som av
sina respektive under vid bemärkelse syftethemkommuner sommarlovet. I en var

få bild sommarjobb.med utvärderingen vad ungdomarna tyckte dessaatt en av om
Vad hade de arbetat med Vad tyckte de arbetsuppgifterna Hur viktigt dettaom var

två ovanståendesommarjobb för dem citaten bild spännvidden i deDe ger en av
kom in.somsvar

Mitt uppdrag studera denna kommunala sommarjobbsverksamhet, denatt somvar
utifrån frågeställningarsåg från synvinkel. vissaungdomarnas Det skulle skeut om

förhåll-med arbetslivets krav, sommarjobbets betydelse och ungdomarnasmötet
måluppfyllelsestudietill Uppdraget inte formulerat därningssätt arbete. var som en

förhållandet målsättningar projektens och den konkretamellan de huvudmänsom
verksamhet bedrevs skulle studeras. Utvärderingen genomförd helt obe-ärsom

organisatörer.roende verksamheternasav
någotterminer de flestaha jobbat under sommarlovet mellan skolansAtt är som

frångjort. under ledigheten skolan de första stapplandehar Det togvar som man
ihop till sin första lön. sommarjobbeti arbetslivet, och arbetadestegen som man

såväl erfarenheterpositiva negativa sidor -jag citaten speglarhade tror att ovansom
igen. Ibland kände sig femte hjul underde flesta känner mest ettsom man som vag-

glidit in ivid andra tillfällen upplevde sig snabbt och smidigt ha vuxenhe-mannen,
kollektiv lönearbetande. Vissa arbetsuppgifter förde med sig ett ansvarsta-tens av

såfantasin sig visgande och användande den praktiska och skildeett merav
frånpositivt arbetsrutiner hade i skolan. Andra i jobbet rutin-de momentman var

tråkigamässiga kändes snabbt mördande gjorde det enbart föroch att manman-
tvång någonfanns inte riktigt motsvarighet till i skol-kände sig Detta dettvungen.
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föremål förvärlden, där krav och direktiv sällan oemotsägliga, och kunde blivar
förhandling mellan lärare och elever.

årenUnder de möjligheterna till sommarjobb för Skolungdomar blivitharsenaste
måsteallt färre. En följd de höga arbetslöshetstalen skolungdomamaär att nuav

konkurrera sommarvikariaten med bättre utbildade och betydligt yrkeser-om mer
frånMånga får första erfarenheter arbetslivetfarna arbetslösa. ungdomar sinvuxna

åren,allt längre i med undantag för olika slags praktikverksarnheter inom ramenupp
för skolundervisningen. och gymnasieutbildade ungdo-Arbetslösheten bland vuxna

för med sig "feriearbetslöshet" hos skolungdomen. Man skulle kunna semar en
mått nåttStorstadskommitténs förslag detta fenomen harett att ettsom rangen av

samhälleligt problem. Till och med sommarlovsledighet kan leda till klientskap.ett
Samtliga definieras problem i tider hög arbetslöshet.sysslolösa ungdomar som av

bör försiktig med tyda tecken i tiden. det anordnas sommarjobbMen Attattman vara
för nivå inget Botkyrka, deungdomar kommunal I kommunerär nytt. en av vars
verksamhet studeras i denna har anordnat kommunala sommarjobb irapport, man

år.tio statliga kommittéer ochBlott detta faktum antyder kommunalasnart att myn-
digheter kan ha olika syften med anordna sommarjobb.att

åtta månadSammanlagt arbetsplatser den dryga och halv denbesöktes under en
utåtriktade pågick.delen undersökningen Det fyra arbetsplatser i Botkyrkavarav

ifrånoch fyra i Malmö. sysselsatta allt fastighetsförvaltningUngdomarna medvar
NågraSåvältill improvisationsteater. nöjda missnöjda blev hörda.stämmorsom

fåtthade försmak ville söka sig till i framtiden, andra hade tydli-det arbete deen av
såförut i framtiden riskeradeinsett vikten studera, inteän attatt attgare av man

behöva arbeta inom det yrke i sommarjobbet.nosatsom man

Utvärderingsuppdraget

utvärderingsuppdrag resultat fick jag Storstads-Det denna är ettrapportsom av av
kommittén i maj 1996. Studien genomfördes under och höstensommaren samma
år. månadersFinansieringen projektet medgav fyra arbete. Storstadskommitténav

projektet.under Socialdepartementet, finansierade Utvärderingen harsorterar som
Mångkulturelltutförts inom för verksamhet, med forskningsledarecentrumsramen

docent Annick Sjögren vetenskaplig handledare.som
frågeställningar,Till fyra eller frågeställ-uppdraget hörde olikaatt grupper av

frågeställningenningar, skulle besvaras i Den första deskriptiv ka-rapporten. var av
raktär. Vad det för slags arbeten kommunerna erbjöd ungdomarna Vilka ungdo-var

fåfick arbeten Ambitionen den punkten bild de konkreta erfa-att enmar var av
frånrenheterna sommarjobben, beskrivning arbetsuppgifterna, arbetsplatsernaen av

miljö till.och den sociala ungdomarna komsom
frågeställningen påDen andra rörde arbete och arbetsliv generellt plan.ett mer

Å såvälsidan riktades intresset framtidsplaner. gälldeungdomarnas Dettamotena
för framtidenkonkreta yrkes- och studieplaner den allra efter skol-närmastemer

gångens slut generella föreställningar yrkeslivet och yrkeskarriären isom mer om
frågornaframtid. viktigare i utvärderings-avlägsen Hit hörde de dettaen mer en av

frågan ansåguppdrag, bestämt i vilken utsträckning ungdomarna detnärmare attom
kommunala funktion, för framtidasommarjobbet fyllde eller hade relevans, derasen

Åyrkeskarriär och deras chanser arbetsmarknaden andra sidan riktades intresset
hur ungdomarna värderade arbete. Vad ska bra arbete erbjuda Kanmot ett man

någrapeka idé- eller meningssammanhang ungdomarnas värderingar ärut som en
del Vilka socialaav kopplingar finns det till ekonomiska eller kontexter

frågeställningen såsomDen tredje rörde mellan ungdomarna och samhälletmötet
i arbetslivetsdet gestaltades deras med arbetsmarknaden. Hur upplevde demöte

tvångströja förmånkrav Var delaktigheten i projektet eller Upplevdeen en man
arbetsmarknadsåtgärdde kommunala sommarjobben enbart för ungdomar,ettsom
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eller tycker sig ha märkt inslag social övervakning, och varit klientman attav man
i vad lite tillspetsat skulle kunna kallas "den kommunala hanteringensom av ung-
domsproblemm På den här punkten det tänkt utvärderingen skulle bildattvar ge en

mellan ungdomarnasmötet och vuxenvärldens förväntningar, krav och förpliktel-av
vilka troligen sinsemellan olika.ärser,

frågeställningEnfjärde tänkt i diskussion i vilken utsträck-utmynnaattvar en om
ning sommarjobbsprojekten kunde ha varandra, såoch i fall vilketnytta sättav
detta skulle ske.

gångUnder arbetets stod frågeställningarnadet klart varierande vikt,att var av
och fåvissa skulle såvälandra, istörre utvärderingsarbetetatt än iutrymme som

blev ocksåDet tydligt möjligheterna tillrapporten. uttömmandeatt att ge svar var
förhållandevis små för vissa frågor, och detta har inverkat storleken det ut-

frågordessa har tilldelats i rapporten.rymme som
harJag under utvärderingsarbetets gång arbetat med kvalitativa Frånmetoder. bör-

jan såväldet tänkt djupintervjuer deltagande observation skulleatt havar som an-
eftersom detvänts, pressade tidsschemat medförde relativt antalmen att ett stort

arbetsplatser besöktes under såkortare tid, förlitade jag mig i huvudsaken att
arbeta intervjuer.med

fannsDet inte tid till såvistas länge varje enskild arbetsplats jagatt attpass
kunde meningsfull deltagande observation.göra Dessutom den förberedandeen var
fasen i utvärderingsarbetet så kort, såoch inföll inpå ungdomarnas arbetspe-tättpass
rioder, det heller inte fanns möjlighet till i förväg vidtala arbetsgivarnaatt ochatt
förbereda deltagarobservation. Den deltagande observationen därför meden ersattes
den observation arbetsplatserna gjordes före och efter de formella inspeladeav som
intervjuerna med ungdomarna och de informella samtalen med ungdomar och övrig

påpersonal arbetsplatserna.

Tre sommarjobbsprojekt

Storstadskommittén och sommarjøbbsgarantin

Studien alltsåsyftar till bild tvåhur olika kommunala sommarjobbspro-att ge en av
jekt har fungerat. Rapporten fristående från huvudmännenär för de verksamheter

studeras, Botkyrka kommun och Malmö stad, och nämndes i inledningensom som
inte syfte utvärdera iär vilken utsträckning verksamheten har uppfylltrapportens att

dessa kommuners respektive målsättningar med projekten. Detta innebär emellertid
inte målsättningardessa inte kommer beröras eller diskuteras iatt att rapporten.

Utvärderingsuppdraget Storstadskommitténsär intresse för kommu-sprunget ur
nala sommarjobb, kunskapsintresse i sin produkt projektett ärtur ettsom en av

denna kommitté planerade inte hade möjlighet utföra. Tankensom att attmen var
Skolungdomar i vissa bostadsområden under skolledighet skulleutsatta sommarens

sommarjobb. Man planerade under 1996 bedriva försökverksamhetettgaranteras att
tvåi kommuner, Botkyrka och Malmö, dessaplaner skrinlades inte erforder-närmen

liga bidrag beviljades. ochI med detta lades också planerna omfattandeett mer
projekt spritt hela landet malpåse.iöver

dåVad bakgrunden till detta förslag Storstadskomrnittén frånhar regeringenvar
fått aktionsinriktat gåruppdrag, vilket initiera ochett genomföra projektut att

syftar till skapa bättre förutsättningar för bostadsområden"att SOUsom utsatta
1995: 142, 43. Titeln kommitténs delbetänkande, Att röja hinder för Samver-s
kan. Egenmakt. Arbetslinjen. antydan hur dessa bättre förut-attger en om man anser
sättningar ska komma till stånd. Arbetsmarknadsmässiga, sociala institutionellaoch
hinder för utveckling bättre livsmiljö i bostadsområden ska undan-mot utsattaen en
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ambitionenröjas delsommarjobbungdomar attPlanerna garanteraatt var en av
arbetslinjen.röja hinder för

gårarbetsmarknadspolitiska ambitionstår för den"arbetslinjen"Beteckningen som
åtgärder,formermänniskor i olikaarbetslösaundersysselsatta ellersättaatt avut

arbetsmarknadspolitik underför svenskakännetecknandeinriktning varitsomen
subventio-åtgärder statligti formArbetslinjen innebär1900-talet.delenstörre avav

syftetSchröder l996a, 174. Detkontantstödnerade arbeten ytterstaän ssnarare
från SOU 1995: 142,arbeteinkomståstadkomma självförsörjning egetär att genom

bidragerhålla inkomstså få möjligt skaMålet alltså utan17. är att genomsoms
arbetsinsats.formmotprestation i egenav en

bostadsområdenmånga debefarar det iStorstadskommittén utsattaatt somav
håller på vittratillstånd arbetslinjenråder därriktar sigkommitténs förslag attettmot

kvalificerat sigmånga arbetslösa har inteoch17-19. Arbetslöshetenbort s är stor,
Socialbi-socialbidrag.hushåll blir beroendeflerFler ochför arbetslöshetskassa. av

slöseri"gigantisktproblem,Storstadskommitténdragsberoendet ettett stortsomser
bidrags-mänskligt kapital 19. Juoch svåra störremed resursergemensamma

mellan arbetearbetslinjens sambandocksåblir riskenblir, destoberoendet större att
arbetslösaoförsäkradeellerIstället tenderartydligt.och inkomst inte längre är ut-

från Storstads-tendensinkomst,fullt legitimbidragbetrakta manatt en somsom en
värdegrundvälfärdssamhälletsförväsensfrämmandekommitténs sida ser som

19s

Ungdomarsommarjobbsgaranti in.förslagetsammanhang kommerdettaI somom
insocialiseras iriskerarvittrar sönderarbetslinjenomgivning däri attväxer enupp

välfärdssamhället. I"väsensfrämmande" föralltsåvärdegrundden somansessom
arbetskraftefterfrågansaknararbetsmarknadenområden lokaladär den nästan

bidrag.beroendetidigtårstider blir ungdomarsåväl andraunder avsommaren som
andra skälarbetslösa ellerdessutom föräldrarMånga ungdomarna har är avsomav

få utsikternaarbetslivet ochdå medkontakternastår arbetsmarknaden, ochutanför är
kommunala ferieprak-områden har densmå. flertalfå lsommarjobbtill ettytterstatt

få arbete.möjligheten för ungdomarendatiken blivit den ettatt prova
underområden korttidsanställningari dessaungdomarnaGenom garanteraatt

minink0mst"s 20,arbete ochsambandet mellantydliggörasommarlovet vill man
finnsdetmålsättningen med förslaget. Menhuvudsakligadenkursivering. Det är

ochThalén, Anders Sundströmstatsråden Ingelatillsyfte. det brevytterligare Iett
medelKerstin Alnebratt äskadeordförandestorstadskommitténsdärMarita Ulvskog

målsättning formulerad:ytterligareförsöksverksamhetentill är en

ochmellan arbetearbetslinjen sambandetsådan förstärkerinsatsförutom att en
bostadsom-i deockså sociala vinstermedverka tillskulle deninkomst utsattastora

kursivering.Storstadskommittén. Minpressmeddelande,rådena Odaterat

indi-sommarjobbandedenalltså effekt för andrapositivska ha änSommarjobben en
fråga svårtsociala vinstermed "stora ärVad är attviden. gesomenmenassom

bostadsområdenfrån identifierades drygt 50I 1990betänkande runtStorstadsutredningens
alltsåstödåtgärder 1990:36. DetSOU äri behovsåsomspeciellt eftersattaochi landet avom

åtgärder sig till.områden riktarSK:shand dessai första som
brukarbidragsberoendepassivitet ellerZ undersysselsattasarbetslösasellerVamingsrop om

värdekonservativaifrånkommamoraliserande ochiblandstarkt normativ ochofta ha ton,en
bi-ochovilja söka arbeten,medjämställs i det sammanhangetPassivitetenkretsar. att nyaen

bidrags-meddå arbetslöseinteorättfärdigt, denstundblir idragstagandet svarar en avsamma
arbetslösaellertillbidragmotprestation.Föreställningendefinieradgivaren att resurssvagaom

1980,sekellånga Garratyföretagsamhethardessaundersysselsattahämmar anorgruppers
21-78.s
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på.entydigt det kortfattadeI pressmeddelandet inte mycket. Efter densägssvar ovan
citerade refererar dock Alnebratt till utvärderingar sommarjobbsprojektpassagen av

Örebroi Västerås och "entydigt visar områ-situationen i socialt belastadeattsom
den har förbättrats".

ÖrebroI kommun har kommundelsnämnden i Brickebacken/Gällersta anordnat
sommarjobb för ungdomar sedan från1990. De sociala vinster SK:ssom man
sida refererar till efter ha tagit del kommunens förhål-utvärdering detäratt av egen
lande att

ungdomssituationen i Brickebackens har förbättrats. Vandalise-avsevärtcentrum
ringen och skadegörelsen har minskat. likasåSnatteri och störningar i butiker PM
från Storstadskommittén 1995-09-25.

alltsåDet huvudsakligen sociala vinster för köpmän och konsumenterär som avses
Örebro.i referensen till verksamheten i Vinstema tillfaller inte enbart, eller iens

första hand, de ungdomar anordnat arbete för.som man
Västerås årstad har i tio anordnat sommarjobb för ungdomar. Verksamhe-änmer

har varit indelad i flertal mindre delprojekt, riktade speciellaten ett mot grupper
månungdomar. Flyktingungdomar och i viss flyktingar haräven passeratav som

ungdomsåldern enskilda högstadieungdomar har blivit föremål församt som so-
ciala myndigheters intresse hör till de fått delta i skräddarsyddagrupper som som-
marjobbsprojekt, socialpolitiskadär de ambitionerna oftast har varit viktigare deän
arbetsmarknadspolitiska.

VästeråsDe utvärderingar regelbundet har utfört har emellertid varit inrik-som
tade verksamheten sådan. frågatMan har personal och ungdomar vad de harsom

åretstyckt verksamhet: vad har varit dåligtbra, vad har fungerat ochom som som
vad har kunnat förbättras. HåkanPsykologen Englund, har varit utvärde-som som
ringskonsult i frågor Västerås år, påpekarsocialpolitiska istad 15 ingen utvär-att
dering har gjorts har det entydiga resultat Storstadskommittén refererargettsom som
till. Det finns inte tillräckliga förbelägg tillskriva isolerad faktoratt en sommar--betydelsejobbsverksamheten denna-

På punkt Storstadskommittén innehålletdock specifik vadär gäller i de "so-en mer
ciala vinsterna". För ungdomar med invandrarbakgrund hoppas sommarjob-attman

fåbet ska särskild betydelse; den kontakt med arbetslivet de fyra feriearbe-en som
tande veckor för med sig ska förhoppningsvis stärka möjligheterna till integration

språkkunskapema"och förbättra Odaterat pressmeddelande, Storstadskommit-
tén. Den här ambitionen blott enda ställe i Storstadskommitténsnämns ett mate-
rial. Vilken funktion språktillägnelseprocesserkortare tids arbete kan fylla i hosen

människor diskuteras heller inte i delbetänkandet. Förmodligen detta syfteärunga
Åförhållandesekundärt i till förstärkningen arbetslinjen. andra sidan denärav

låga förvärvsfrekvensen hos vissa invandrargrupper" de samhällsproblemett av
kommitténs åtgärdsverksamhet riktar sig SOU 1995: 142, 18.motsom s

Botkyrka: "Betald feriepraktik"

Botkyrka1 kommun har sedan längre tid erfarenhet anordnaattman en av sommar-
jobb för år,skolungdomar. I 1996, gjorde det för nionde gången. Botkyrkasman

fåttungdomar har i huvudsak kortare sommarjobb inom kommunen, till exempel
skötsel bostadsområden.park- och Under årende har lyckats ut-av senare man ge

för i runda tal 300 ungdomar olika kommunala arbetsplatser. Förrymme somma-
1996 planerade utöka antalet platser till 425, i och med blevatt attren man man

3Enligt uppgift i intervju Håkanmed Englund 960823.
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utvald två försökskommuner för Storstadskommitténs sommarjobbsga-som en av
rantiprojekt. Trots utlovat stöd miljoner kronor inte erhållas såkundeatt ett tre
höjde ambitionsnivån och anordnade 500 platser, förde-ännu överett steg straxman
lad två perioder under 1996. Tidigare hade 300 platseransett attsommaren man

ungefär vad kunde skapas i den kommunala förvaltningen i kommunvar som en av
Botkyrkas storlek, någradela tvåplatser anställningar, ochattmen genom upp

det lokala föreningslivet och idrotts- och kulturföreningar möjlighetenengagera ge
erhålla såsommarlovsarbetare, fick fram drygt 500 sommarjobb, fördelatatt man
drygt 70 arbetsplatser. Lite 700 ungdomar sökte sommarjobb, såöver det var
långt ifråninte hand, helt internt finansierat, hade kunnatatt garanteraman egen

kommunens ungdomar sommarjobb.
dåVad fördet arbeten erbjöd ungdomarna huvudsakl det, ut-var man var om

tillåts,trycket klassiska sommarjobb: underhållsarbete kommunala fas-mest av
tigheter grönområdenoch arbete inom barn- och äldreomsorg. hadeMansamt ett
principiellt motstånd till erbjuda det privata näringslivet feriearbetare avlöna-att som
des kommunen, förvaltningsföretagHSB:s fick arbetskraft enligtav men samma
principer det kommunala bostadsföretaget. Idrottsföreningarna anordnade fot-som
bolls- och innebandykurser med sommarjobbarna instruktörer, och flertalettsom
invandrarföreningar fick dels hjälp sinmed verksamhet, dels chanspermanenta en

genomföra omfattande projekt engångskaraktär. Ett exempel den Paki-att ärmer av
stanska föreningen fick hjälp iordningsställamed kricketbana.attsom en

Målsättningen med Botkyrka kommuns sommarjobbsprojekt har förändrats under
årens lopp. Till början sommarjobben tänkta i första hand sysselsätta äldreatten var
högstadieungdomar ansågs ha sociala problem och därför definierades sär-som som

Åskilt behövande. sidan syftade dåprojektet till minska i vissa bostads-attena oron
områden. ville minimeraMan risken för vandalisering och ungdomsaktiviteter som

Åkunde upplevas störande de kringboende. sidan ocksåandra fannssom av mer
individrelaterade målsättningar, till exempel minimera riskerna föratt attsom som-
marlovslediga högstadieungdomar introducerades i kriminella och drogmissbru-

miljöerkande
Undan för undan har sedan sommarjobbsverksamheten i omfattning, ochväxt pa-

rallellt denmed utvecklingen ocksåhar kommit målsättningändra för verk-attman
samheten. Redan under första årende viss lokal opinion fram, huvudsakli-växte en

bestående föräldrar ansåg kommunen favoriserade problematiskaattgen av som
ungdomar de skötsammas bekostnad, hjälpte de förra inteattgenom man men
de med sommarjobb. Kommunala tjänstemän i Botkyrka underströkattsenare att

upplevt denna opinion tvingande, i vilken utsträckning den verkligenman som men
spelade roll i förändringen målsättningverksamhetens inte ställning till itasen av
denna rapport.

Vad hade då i Botkyrka för syfte med anordna sommarjobb för ungdomarattman
under den dåperiod utvärderingsstudien utfördes målsättningEn övergripande var

ville minska risken för ungdomar kommunen skullei komma hamnaatt attman att
i cirbeislösher. tillhandahållaGenom sommarjobb betyd-permanent atten ger man
ligt fler ungdomar vad skulle fallet chansen frånän erfarenhetattsom annars vara
arbetslivet, erfarenhet förhoppningsvis små-kan till denärnyttaen som vara
ningom kommer arbetsmarknaden. Tanken den ökade mängden arbets-ärut att
livserfarenhet resulterar i individen i utsträckning efterfrågasstörre arbets-att som
kraft. humankapitalxMed sommarjobbsprojektet vill bygga ungdomarnasman

4Merparten informationen Botkyrkas sommarjobbsprojekt frånhärrör intervju medav om en
projektansvarig Kjell Sjöström från19960614,och Botkyrka kommuns verksamhetsbe-egen
rättelse.
5Med Iiiimankapital förstås i detta sammanhangkunskaper,kompetenser kvalifikationeroch

har värde arbetsmarknaden Schröder l996a,se l 10.ett tsom ex s
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på, till tankenvilken kan kopplaseffekt hoppasEn positiv omsom manannan
sommarjob-också i sig,skälminskad arbetslöshet, är attett nogsom anses varamen

krav. Iförståelse för arbetslivetsbild ochbet ungdomarna samman-enger en av
långtråkiga ochgenomföraexempelvis uthärda ochhanget nämndes kravet att m0-

arbetsplatskollektivets kravunderordna sigarbetsuppgifter,notona samt att sam-
disciplinerande dimen-alltså sommarjobbetsbetonadearbete och tidspassning. Man

månde, blir i det härfrån vilket slag deErfarenheter arbetslivet,sion. per-varaav
definition goda.spektivet per

sommarjobbsverksamhetenPå i Botkyrka medSK villesätt mansamma som
också inkomst för deltagarna:sambandet mellan arbete ochunderstryka

Ris-ochmåste också sig sambandet mellan arbetetidigt läraUngdomarna pengar.
generationenfår den uppväxandesamband inte fotfäste hosken dettaär attannars

1996, l.Verksamhetsberättelse. 500 sommarjobbBotkyrka kommun: s

arbetsmarknadsmäs-verksamheten defanns andra ambitioner medDet änäven rent
ansåg obbsprojektetsommarjpå i likhet med SKexempel dettaEtt är attatt manga.

för-fanns härinvandrarbakgrund. Detviktigt för ungdomar med ävenextra envar
funktion:sommarjobbet skulle fylla i det integrativhoppning närmasteatt enom

viktigt dessainvandrarungdom dethög andelkommun dessutom harI är atten som
språkträ-bådeviktigt förfår svenskaarbetsplatser där det talas Detarbeta är
behöverutomnordisktskull. Ungdomar medningens och kulturutbytets ursprung

arbetai utsträckningarbetsplatser ochsig i arbeta svensktalande störreträna att
utanför sin bostadsort s 1

måtto i skolornasåambitionen fanns kvar i kuratorernasocialpolitiskaDen att ute
ansåg hadetill ungdomarvisst antal platserhade möjlighet att garantera ett manen

Ersättningsnivån lågsysselsatta underbehov attett extra stort sommaren.varaav
17-åringar, 16-åringarna arbetade timmar dagi timmen för 16- och25 kronor persex

underåtta IS-åringama fick 28,75 kronor i timmen17-åringarna timmar, ochoch en
åttatimmarsdag.

Malmö: "Ung sommar"i

året i rad sommarjobbspro-1996 för tredjeMalmö anordnade underI sommarenman
16 och 19sig till ungdomar mellanprojekt riktadejektet "Ung i sommar", ett som

sjukvården iinomår. inom och äldreomsorgen,Platser anordnades barn- samt en
kommunalaövrigaDit räknades anställningarkategori "övriga" arbeten. ar-av

sökande kunde 750föreningslivet. 2500inom Avbetsplatser arbeten översamt ung-
alltså betydligtsommarjobbsökande inte fickdomar beredas plats. Andelen varsom

flerhar betydligtgivetvis konsekvens Malmöi Botkyrka. Detta ärstörre än atten av
hundratal platserbju-invånare in ytterligareBotkyrka. Malmö stad fick dockän ett

förhade plats inomfrån intedanden de kommunala arbetsplatserna ra-mansom
därför tackabudgeterade lönekostnadema, ochför de tvungen attvarsom manmarna

til1.6nej
stad fler anställningartillhandahöll Malmöjämförelse med Botkyrka kommunI

likhet medfastighetsförvaltning. Ivårdsektom färre anställningar inominom men
företag, detså inga sommarjobb i privataBotkyrkas projekt anordnades trots att var

få tillgång kostnadsfri arbets-för tillmånga hade anmält intresseföretag attettsom

Informationen inter-från utvärderingar,Malmö stads"Ung i sommar härrör samtegnaom
Håkansson,MalmöSandquist-Söderberg,960617, Hansvjuer projektansvarigAstamed samt

stad,960702.



150 Bilaga 2 SOU 1997:61

kraft under Däremot tilldelades mindre privataantal förskolor ochettsommaren.
inom äldreomsorgens hemtjänstentreprenörer sommarjobbsplatser. Malmös ersätt-

ningsnivå låg 175 kronor dagen för år,ungdomar mellan 16 och 24518 ochom
kronor dagen för ungdomar mellan 18 och 19. En arbetsdag normallängd,om var av
det vill åtta timmar.säga

Anordnandet kommunala sommarjobb i projektet "Ung i sommar startadeav
1994, sedan kommunens arbetsmarknadspolitiska bestående företrädaregrupp, av
för personal- och skolförvaltningen, socialutskottets kansli, arbetsbyrån, arbetsför-
medlingen och de fackliga organisationerna, påtalade behovet sysselsättningsåt-av
gärder för ungdomar under 1994. målsättningenDen primära projek-medsommaren

beskrevs tillhandahålla ungdomar introduktion arbetslivet. Dettet iattsom en
nämndes inte i någon syftesbeskrivning i vilken utsträckning den försämrade till-
gången vanliga sommarjobb hade ökat behovet projekt den här karaktä-ettav av

det förefaller rimligt den kopplingen. Det huvudsakliga syftet medgöraattren, men
verksamheten alltså kopplat till ungdomarnas arbetsmarknads-var en omsorg om
mässiga position.

Ett andra syfte med verksamheten hålla ungdomarna sysselsatta underattvar
Bakom sådan målsättning låg tanken det till nackdel för ungdo-attsommaren. en var

tillbringa i staden sysselsättning. alltsåDetta syfte relate-att utanmar sommaren var
till ungdomarnas sociala situation. "Ung i sommar emellertid inte verk-rat var en

samhet primärt riktade sig till ungdomar med sociala problem, densom utan var
för alla. Verksamheten utformad såöppen heller inte kunde kvotera inattvar man

ungdomar vari behov sommarjobb fördelningenstörre anställningarettsom av av-
såorganiserad det arbetsgivarna fick välja vilka de vill ha bland deatt utvar var som

sökande ungdomarna. kunde därförMan inte bemöta önskemål från skolkuratorer,
socialsekreterare eller ungdomspsykologer låta ungdomar enligt dessa hadeatt som

behov arbete/ sysselsättningstörre under före i turordningen.av sommaren
målsättningEn tredje med verksamheten ungdomarna tillfälle tjänaatt attvar ge

Å sidan ville visa målformuleringarbete lönar sig",attegna pengar. ena man en
låg SK:s och Botkyrka kommunsnära ambition tydliggöra relationen mellanattsom

Åarbete och inkomst. andra sidan ville Malmö ocksåstad sommarjobbengenom
bidra med inkomsterna till särskilt behövande hushåll, och därmed förhoppningsvis
minska behovet socialbidrag. fannsDet däremot ingen möjlighet inkomstprövaattav
de sökandes hushåll,respektive såledesoch ingen möjlighet prioritera deatt mest
ekonomiskt vid antagningen.utsatta

Erfarenheterna från 1994 och 1995 beskrevs positiva. visserligenMan hadesom
inte gjort någon bredare frånvaronutvärdering, klagomål från såväl praktise-men av
rande ungdomar arbetsgivare tolkade påtecken väl fungerandeettsom man som en
verksamhet. I de mindre utvärderingar har gjort utfrågadehar de ungdomarnaman
i varit mycket nöjda med sina praktikplatser, utfrågadeoch de platsanord-stort sett

har varit nöjda med sina sommarjobbare Malmö stad, Utvärdering "Ungnarna av
i sommar" 1995, 9. belåtenhetEtt tecken från arbetsgivarnas sida ärannats
det faktum Malmö alltsåstad fick fler erbjudanden arbetsplatser till "Ung iatt om
sommar" rådvad hade betala löner för.än att utman

Arbete åtgärdsom

Ett projekt det här slaget kräver vissa institutionella Såväl i Botkyrkaav ramar. som
i Malmö har haft samarbete mednära Kommunalarbetarförbundet i utfor-ettman
mandet Frånsommarjobben. fackligt håll har varit angelägen tillattav man om se

sommarjobben inte någrahar ordinarie tjänster eller sommarvikariat. Manatt ersatt
har velat försäkra sig inga arbetslösa medlemmar har konkurrerats denatt utom av
kostnadsfria arbetskraft kommunerna erbjudit, vilken i utsträckningstorsom man
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arbets-medgöra fått konkurreraheller gängseinteProjekten harockså har kunnat
verksamhet.förmedlande

ungdomarsommarlovsledigaanställtlandetiårmånga har kommunerI runt om
avgörandedockfinnsDethaftpersonalenordinariedenvikarier semester.närsom

vikarier ochungdomaranställersommarjobb där kommunerskillnader mellan som
substitutions-motverkaAnsträngningenutvärderas här.verksamheter attde ensom

arbetssö-reguljärautträngandetvill203ff, detl996b, sägaSchrödereffekt se avs
arbetskraftenerhållerarbetsgivarnafaktumarbetsmarknaden, och detfrånkande att

vanliga,intesommarjobbdessa ärförhållandetdetunderstrykerkostnadsfritt, att
ungdomaråtgärd riktadarbetsmarknadspolitiskarbeten, mot"riktiga" utan en

derasbehovdet finnsförungdomarnaanställssommarvikarier ettde attNär avär
skäl.socialapedagogiska ochanställs desommarjobbsprojektenarbetskraft, i av

sysselsättning undergår arbete/inteviktigt ungdomardetMan utanär attattanser
ungdomarnasegenvärde,ingetharsommarjobbetArbetsinsatsen i utansommaren.
situation. Ar-socialaframtidsutsikter ochderasmotiverasnärvaro omen omsorgav

målsättningarna.iambitioner integrerassocialpolitiskaochbetsmarknadspolitiska
åtgärder,ungdomspolitiskavanlig iambitionerintegration olika ärDenna numeraav

i detföreterSommarjobbsprojektetBörjesson.Martinarbetslivsforskarenpåpekar
ungdo-arbetslösaochför äldreåtgärdermed delikheter permanentavseendet stora

decennierna, därdefram underhar växt senastesommar

socialadessför iscensättaimiterar arbetetåtgärderutveckla att"man sökt som
socialpe-uppnå dennamiljö. Förpliktmedvetnaochdessinklusive attansvars-ram

arbets-integrera desökanödvändigtbland annatblir detambition attdagogiska
Börjessonsocialpolitiska"respektivefritids-med deåtgärdernamarknadspolitiska

221994, s
till-måarbeteimitationersommarjobbsprojektenbetrakta enAtt varaavsom

från idéhistorikern Lars-Hen-fråga Börjesson hämtathariBenämningenspetsning.
47ff.1986,Schmidtslagetdet häråtgärderkritisk tillrik Schmidt, är savsom

socialpedagogiskförstås delprimärt böråtgärdernaHan enen avatt sommenar
arbetsmarknadsâtgärder:någraoch intedisciplineringspolitik, som

haungdomsarbetslöshetenskullelönearbeteordnagälldeverkligen"Om det att
sådantproduktion, ochoffentlighjälpavskaffas med attkunna arrangemangav

markeringar. Menideologiskalivets olikapolitiskadetgenomförtskunde ha trots
arbetsplatsendet gälleralls arbetet,intedet gällerförhåller annorlunda:sigdet som

praktisktpraktiska arbetetdetmiljö Viadisciplinerandedisciplinerad och som
allasocialiseringensbehandlasinlämingsprocessen tresocialaför denhjälpmedel

52fattityd."och sbeteendemiljö,koordinater:

harungdomarnadärfrån åtgärdsarbetenutgårstudiepåpekas SchmidtsbörDet att
reflektioner, iförefaller hansfrån detta ettdelta. Bortsett samman-varit atttvungna

kritisktdelstuderas,ungdomararbetslöshetsprojekt för äldredärhang av envara en
ochtill maktviljaskymtarSchmidtmaktutövning.samhälleliganalystolkande enav

förhål-åtgärderna. Isocialpolitiskavälmenandede föregivetunderordning bakom
i ställetreflexionförefaller hansstuderashärsommarjobblande till de vara ensom

Storstadskommittén kommunerna ärSåvälsammanfattning.neutral omensesom
arbetsplat-iinskabeteendemån nötasi vissattityd och rättdet ävenrättär somatt

imi-barasommarjobben dock änkommunala ärmiljö. Dedisciplinerande mersens

stad,i MalmöKommunalarbetarförbundet7 Ohlsson,med Ingridi intervjuEnligt uppgift
960703.

sådanuppgifter ianställdasfår ordinarie ut-5 utföraintesommarjobbarnaKravet enatt
å sidanandraanställd förefallertillfälligtellervikariesträckning denneersätteratt annanen

omfattning.varierandeefterlevts iha en
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tationer arbete de måltavlor åtgärdernaförär befinner sig i det riktigaav som ute-
arbetslivet.

l vilken utsträckning den kommunala sommarjobbsverksamhetenär rimlig ar-en
betsmarknadsåtgärd Går det uttala sig generellt sommarjobb fylleratt attom en
viktig funktion såi måtto tillhandahållerdet arbetslivserfarenhet och därmedatt en
utökar de deltagande ungdomarnas individuella humankapital mångaI västeurope-
iska länder ungdomsarbetslöshetenär betydligt högre de arbetslöshet.än vuxnas
Ekonomihistorikem Lena Schröder påpekathar allmän förklaring till detta äratt en
just det förhållande de nytillträdda på arbetsmarknadenatt saknar densom vuxna
arbetskraftens erfarenheter Schröder l996a, 105. detI perspektivet torde varjes
tillväxt i skolungdomars humankapital godo, och antagandena i kommuner-vara av

målformuleringar bekräftas därvidlag, generellt plan.nas ett

Om rapporten

Utvärdering ejjfekt eller måluppfyllelseav

jämförelseEn mellan frågeställningarde den här har till syfterapporten attsom svara
på, och målsättningarde Storstadskommittén och Malmö Botkyrka försom samt var
sig har formulerat, vid handen den här inte någon utvärdering iäratt rapportenger
bemärkelsen måluppfyllelsentvärdering, det vill utvärdering ställ-säga taren som
ning till verksamhet fungerar i enlighet med i förväg uppställda mål Nilstunom en
1981, 17. I enlighet med den terminologi filosofen Tore Nilstun förutvecklats som
utvärderingsforskning så skulle denna karaktäriseras effekt-rapport snarare som en
analys, med inslag måluppfyllelse- 12ff.9och orsaksanalys Nilstun 1981,men av s

målsättningenDen primära med utvärderingen alltså inte undersöka hurär att
ungdomarnas erfarenheter från olika feriearbeten förhöll sig till de målsättningar
Storstadskommittén formulerade för sitt sommarjobbsgarantiprojekt, rela-även om
tionen mellan i förväg måluppställda och verksamhetens betydelse givetvis kommer

beröras. En renodlad effektanalysatt projekt kan svår för-utföra. Attett attav vara
söka isolera den del verkligheten karaktäriseras insats från denav som som som
kallas "omgivning" eller "kontext" kan tyckas vanskligt, eller omöjligt, irent av

kvalitativ studie där samhället inte betraktas laboratorium verksamhe-ochen ettsom
inte betraktas experiment.terna som

Resonemangsbetonad, utredande forskning starkt beroende kvalitativaärsom av
analyser och mjukdata kallas inom amerikansk utvärderingsforskning för formativ
utvärdering formative evaluation; Edlund 198 l 53. återfinnsDessa karakteristikas,i den här utvärderingen; i sig därför kan betecknas formativrapportenom som en
utvärdering svårtär Psykologen Claes påpekaravgöra. Edlund emellertid detatt att
finns kritik vissa forskningsetiska risker med formativa utvärderinger.en som ser

Det har framförts de mindre formaliserade metoderna i formativaatt utvärderingar
ökar för påverkan från utvärderarensutrymmet värderingar och avnämarensegna
prioriteringar och önskemål s 53. Detta givetvis fråga detär gradskillnaden om -finns ingen vetenskaplig metod forskarens och/eller forskningsfi-garanterar attsom
nansiärens värderingar och verklighetsuppfattningar påverkarinte resultatet. Det
torde gälla de metoderäven har utarbetats inom positivistiskt paradigm. Vadettsom

här kan framhållas, inom för den kritik Edlund redovisar,som är attramen som upp-
dragets begränsade tidsram vilken effektär specifik resurspriorite-ytterst en av en
ring analysengör eller tolkningen de sociokulturellaatt förutsättningar for-av som

9En effektanalys syftar till frågan vad blev resultatet de insatser gjordesatt svara av som
för förverkliga verksamhetensmål",att och orsaksanalyssyftar frågantill atten svara
vilka faktorer samverkademed insatsernavad gäller dettaresultat Nilstun 14.1981,s
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ornfatt-ochmindre djupbetydelse blirsommarjobbssittungdomarnas bild avavmar
ning.

ungdomarnaintervjuadeDe

inter-flesta1996. Deintervjuer undergenomfördes tjugoSammantaget sommaren
väsentligtstyckenlånga,timmeochtrekvartvjuerna mellan ett par-treenenvar

intervjuutskrift.400 sidorde drygtkortare, och sammantaget motsvarar
intervjuadeBland deBotkyrka.och tio ii MalmöTio intervjuer genomfördes

år gamla,och 19mellan 16Ungdomarnamånga flickor.fanns lika pojkar varsom
Majoriteten1980.1979 ellerföddaintervjupersoner,20och de allra flesta, 17 varav

ellergymnasiet 9 stochgrundskolanmellansig antingenungdomarna befannav
försomma-hade underTvå ungdomarårskurser 8 st.mellan någon gymnasietsav

grundskolansbörjai höstskulleintervjupersonendaslutat gymnasiet och enren
idespriddai Malmö änungdomarnanionde årskurs. Geografiskt sett mervar

från MalmödeutsträckningBotkyrka. varifrån Botkyrka änUngdomarna större
avspeglarområden". Dettasocialtbeskrivasområden kanbosatta i utsattasomsom

yrkeutgår från föräldrarnashemvist,klassmässigaocksåsig i ungdomarnas manom
klasstillhörighet.indikatorsom en

be-inomarbetadeföräldrar sämrehadeBotkyrkaungdomamaMerparten somav
föräldrarantalstädare. Etti synnerhetlågstatusyrken,talda och/elleryrken varsom

ihadeMalmöungdomarnalångtidssjukskrivna.ellerförtidspensionärerarbetslösa,
i yrkenellerföretagarbetade inomutsträckning föräldrarbetydligt större egnasom

niogälldehelhetutbildning. Förlång teoretiskoch attkrävde somgruppensom en
kallaskunnaskulleinom vadarbetadeföräldrarintervjupersoner hade ar-somsom

ochmedelklassyrken,inomarbetadeåtta föräldrar trehadebetarklassyrken, som
mellan dessasvârkategoriserat fältbefinn sigungdomar hade föräldrar sam-ettsom

hällsskikt.
för-jämnså ville hautformatStorstadskommitténfrånUppdraget att enmanvar

detta.inte hadeoch deinvandrarbakgrundhadedelning ungdomarmellan somsom
och ioffentlighetenanvändas iså tenderardetinvandrareBegreppet är, attsom

räknastvetydigt. Vemmycketavgränsad ochcommon-senseförståelse, ofta vagten
kategoriseringskulle dennaPå vilka grunderinte inräknasin i kategorin, och vem
generationensske kallas andraoftakategorideni synnerhetDet är personer som
intervjuperso-klassificeringensvårigheter medmiginvandrare givithar avsom

nema.
Sverige.födda iintervjupersonerså samtligatvå ungdomar,Med förundantag var

lev-sitt förstaSverige undertillsina föräldrartvå flyttade/flydde medDe resterande
hadeintervjupersonerföräldrar,två svenskahadenadsår. intervjupersonerSex tre

båda hade in-föräldrarhadeintervjupersoneroch elvainvandrad förälder somen

Transskri-förespråkari artikeln° KleinBarbrometodetnologendenEn förenklad variant av
emel-Klein 1991. Detintervjuerna ärutskriftenvidharbering analytisk akt använtsär aven

Där harlöpandei denförekommeri citatlertid används de texten.inte dennametod somsom
har citatenutsträckningI vissresonerandekonventionellliknacitatenkomprimeratstill text.att

intervjuerna intemotiverasJusteringarnahänseende.grammatiskt attjusterats,exempelvisi av
och löpandei citat ärSamtliga textestetiskt. nämnsanalyserasstilistiskt eller pseu-namnsom

donymer.
i Alby,kommunen,delarnal bosatta defrån BotkyrkaSamtligaintervjupersoner avnorravar
Rise-Husiestadsdelarnafrån bodde iMalmöUngdomarnaNorsborg.Fittja, Hallunda och

Rosengård.Limhamn ochLindöborg,Kulladal,berga, Hyllie
statistiskafinns inte. I2 invandrarebegreppetNågon definitionofficiellt vedertagen sam-av

ingenmedborgare;utländskaellerföddabeteckningarnautrikesmanhanganvänds personer
invandrarka-in ivanligtvis räknashållet dehelt ochdessakategoriermotsvarar gruppersomav

tegorin SOU 1996:55.



154 Bilaga 2 SOU 1997:61

vandrat eller flytt till Sverige Samtliga frånungdomar tvåde förstasom vuxna. grup-
den räknade sig självasamt helt och hållet svenska. Detperna, en ur senare, som var

endast intervjuperson i den entydigt identifierade sig meden senare gruppen som
sina föräldrars etnicitet. I övrigt avstånd från definiera sig självtog attman som
tillhörandes antingen den eller den andra eller etniska kategoriseringarena gruppen,
överhuvud i den mån frågan diskuterades i intervjuerna.taget, Det pragmatiska eller
situationsbetingade perspektivet på etnisk identitet dominerade.

Oberoende vilken definition "invandrarbakgrund" eller etnisk identitetav av
såanvänder, det ingen kategoriernaär "invandrare", "svensk" eller "icke-man av

invandrare" dominerar i studien. så måttoI torde Storstadskommitténs önske-som
mål uppfyllt. Ungdomarna med invandrarbakgrund hade föräldrar invand-vara som

från Chile fyra föräldrar, Finland åtta,rat Grekland en, Ryssland Syrienen,
en, Turkiet fyra, Uganda en eller Uruguay fyra.

Att forskare Mångkulturelltvid anlitas för studera kommunalen centrum att som-
marjobbsverksamhet kan tolkas det fanns frånvilja uppdragsgivarens hållattsom en

studien denna verksamhets betydelse föratt ungdomarna skulle inkludera etni-av ett
citetsperspektiv. formuleradesDet integrerande målsättningäven med garanti-en
projektet se x. Till uppdraget hörde emellertid inte besvara någon frågas att om
vilken roll den etniska tillhörigheten, eller minoritetspositionen, spelade i det här
sammanhanget, frågeställningaroch de diskuteras i denna har hellersom rapport
inte studerats detta perspektiv. Den etniska dimensionen diskuteras dock i vissaur

avsnitt.rapportensav

Disposition

Utöver denna inledande del, där utvärderingsuppdraget, bakgrunden till uppdraget,
sommarjobbsprojekten och de intervjuade ungdomarna åt-och därpresenterats,
gärdsformen och vissa metodologiska problem diskuterats, så består rapporten av

huvudkapitel och sammanfattning.ett en
Huvudkapitlet Fyra veckors inbegripersommarjobb resultatet undersökningenav

beståroch fem avsnitt. Det första avsnittet, Arbetsplatser och arbetsuppgifter,av är
beskrivning de arbetsplatser ungdomarna korn till och de uppgifter deen av som

hade utföra. Det andra avsnittet, Mötet med arbetsplatsensatt sociala innehål-miljö,
ler beskrivning de möjligheter till inlärning arbetets förtjänster fannsen av av som
de aktuella arbetsplatserna. detI tredje avsnittet, Sommarjobbet och den individuella
utvecklingsplanen, redogörs för hur ungdomarnas erfarenheter från det kommunala
sommarjobbet in i deras yrkesplaner för framtiden. I det fjärde avsnittet, Ar-passar
betsplatsen krävande och disciplinerande miljö, skildras mellanmötetsom en ar-
betsplatsens och arbetslivets krav och ungdomarnas vilja eller förmåga under-att
ordna sig och dessa. Rapportens huvuddel avslutas sedan med avsnittetanamma
betets värde och utvecklingsplanens kontext, innehåller skildring hursom en av ung-
domarna värderar arbete och vilket deras framtidsplanersätt rimliga för demgörs
själva. Efter denna del följer avslutande del,rapporten utgörsav en som av en sam-
manfattande diskussion.

Fyra veckors sommarjobb
Arbetsplatser och arbetsuppgifter

Det här avsnittet beskriva, till del med ungdomarnasatt ord, denstoravser egna
sommarjobbsverksamhet har studerats. Beskrivningen utgår från basalasom ett par
frågor: och med vad arbetade man Under studiens gång besöktes åtta arbetsplat-var
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så kalladetvåfrågadelsdetBotkyrkaMalmö. Ifyra iochBotkyrkafyra i omvarser,
tillhörde detservicelokalenfastighetsförvaltningen. Deninomservicelokaler ena

föwaltningsföretag. Där-lokalaHSB:sandraoch denbostadsföretagetkommunala
två olikabesöktesMalmöIäldreomsorgen.inomtvå arbetsplasterbesöktesutöver
Perfor-specialprojekt,Park ochFolkets ettinom barnomsorgen,arbetsplatser samt

gatuteaterföreställningregisseradeochskrevdärButtericks scen, enmanmance
Malmö.centralaiButtericksscenenuppfördessom

Fastighetsskötsel
inomjobbade1996underintervjupersonersjudetSammanlagt sommarensomvar

olikaflertaltilldeladeblevungdomarfastighetsförvaltning. Dessa ett ar-kommunal
parkskötsel,målning,reparationsjobb,mindrehördeuppgifternabetsuppgifter. Till

blivittidigare hyresgästernafrån devilkalägenheterochgrovrengöring garageav
arbets-På denlokaler.liknandeochtrapphusstädningreguljär enavräkta, samt av

varit förhärs-tidigarearbetsdelningtraditionelladentillämpadeplatsen somman
1994.Andersdotterseochstädarkvinnor män tyrke:i dettakande exreparerar

sålunda endahadeställedettaarbetadeintervjuperson ar-kvinnliga enDen som
och debåde manligadehadeförvaltningsbolagetandraPå detbetsuppgift: städa.att

sysslor:olikafleraintervjupersonernakvinnliga

meddå. jobbarjobb Jaglite attska rensaväl, säga,jag har tyngre-Ja, manom
städathar jaggjort. Senjag harmåla, vaddetochskräp är soprum,plockarabatter, att

Botkyrkaår,16 Alby,också gjort. Manjagdet har

det.fastighetsskötaresommarjobbadeungdomarnabland somjustDet somsomvar
förekom:arbetsuppgifternamissnöjet medstörsta

så därarbetsuppgifternaduVad tycker om- absolutjagtyckerexempel, dettillarbetsuppgifter,dom flesta soprummetJaa, som- luktardetskavadskit eller säga,luktadedetnågot förvidare,inte manär massaen
Man,jag ingetdet harskräp,plockade emotså ochmålade här,ochilla. Men när

Botkyrkaår, Fittja,16

arbetsuppgifternaduVad tycker om- Botkyrkaår, Alby,16långtråkiga. Man,jobbiga ochalltidDe är-
arbetsuppgifternatycker duVad om- vi, ellerorättvisttycker detalltså, jag är attpauslite förkanskedom bra,Ja, är- alltid litevarierarfår detandradom göra,uppgifter. Det menfår grann,vissajust jag

jobbigaallt detlägenheter,ellerför detfår alltidjag mesta, rensata soprummen,
Botkyrkaår, Alby,16Man,

Även medsamtliga,tvåderepresentativtlikacitatetförsta omDet är senare.som
arbets-medmissnöjdafastighetsförvaltninginomjobbathadeundantag, varett som
tycktefram detlyftakritik ochsinocksåså ville manuppgifterna, somnyanseraman

tyckteintebredvid detgodtagbart,ellerpositivt, om.mansomvar
arbetsmiljön i inter-artikulerad kritiktydligtframkomutsträckning detdenI aven

inomjobbathadeungdomarbland dejusthuvudsakligenså detvjuerna, somvar
fastighetsskötsel:

arbetsmiljönduVad tycker om- skullejagingetabsolutdetjätteslitsamt, ärdetslitsamt,väldigt ärdet-Jaha, är
går mednågontittar runtNärmed liksom. mopp,fortsätta enkunna somman

jättejob-detlättdå väldigt ärdetgolv,går torkaroch ut,ellersvabbeller menseren
ochhelafråndå jaghadeihåg veckorna,första ont armenbigt. kommerJag armen,
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jag kunde inte böja mig alls. Jag hade jätteont, jagsen ryggen, hade i benen ochont
allting, då tänkte jag så här jag har hållitbara med det här i vecka, tänk domen

har hållt med det här i tjugo år". Kvinna, år,16som Fittja, Botkyrka
Vad tycker du arbetsmiljönom-

-Ja, jag inte, dom så konstiga ibland.ärvet Till exempel, handledaren "ja, fårsa
garaget", och efteråt kom tillbaka, dånär han " ja,sopa fick intesa garaget,sopa

måste ha ansiktsskydd". Och det han efteråt Påsäger kvällen jag skullenär snyta
mig, då hostade jag sån här skit och damm och allting. Man, år,16 Fittja,upp Bot-
kyrka

-Vad tycker du arbetsmiljön dåom
-Jaha, det kulär det tycker jagatt Senute, ska innemest när iva om. man vara en
lägenhet och den kan lite stökig, det kan lite ofräscht, nån har precisvara vara om
blivit vräkt och måste städa allting efteråt. Det kanske inte alltid såman kul.ärupp
Och så måste såntanvända här borttagningsmedel och det blir lite kvavt.man Vi har
haft några väldigt stökiga lägenheter. Kvinna, år,17 Hallunda, Botkyrka

De kritiska stämmorna vanligtvis också angelägna balansera kritikenvar attom av
arbetsmiljön, liknarsätt nyanseringenett kritiken arbetsuppgifterna.som motav
Andra entydiga i sin kritik. Det enbart vissa arbetsmoment,var mer exempelvisvar
rengöringen och nyligen tömda lägenheter, aktualiseradeav garage kritikensom av
arbetsmiljön.

För de flesta intervjupersonerna gällde hade haft konfliktfrittav att ettman um-
medgänge arbetskamratema. Det endast fyra intervjupersoner berättadevar som om

det hade uppstått irritationatt eller konfliktungar. Tre dessa hade arbetatav som
fastighetsskötare.

Har det varit nån konflikt någonmed arbetskamrat någon gång-
Nej med dom däremot, det killeär läggermen sig i för mycket, hanvuxna en som-

lägger sig i allt. Det ingen vågarär honom läggsäga dig inte i det,som men
jag många gångersäger till chefen gör inte så, inte sågör mig såoch John,mot

du nånting såsäger ska jag så här,göra nej,om inget riktigt bråk eller nåt.men
Man, 16 år, Alby, Botkyrka, min kursivering

F: Har det varit någon konflikt arbetsplatsen någon gång
Ip: Nej bara med Nicklas lite konstigär år,Man, 16 Alby,en, Botkyrkasom
Förvisso vill intervjupersonerna själva ned betydelsen händelserna, frå-tona av men

inte iär synnerhet den förra återgivna situationen,gan om med tillspetsad ochen
ultimativ replikföring, ändå kan karaktäriseras just konfliktsituation. Detsom en
uppstod bråk eller det inte någotäven "riktigt bråk".sort,av en annan om var

Äldreomsorg
Tre de intervjuade ungdomarna arbetade inom den kommunalaav äldreomsorgen.
Två dessa assisterade personalen i dagverksamheten dagcentralav i service-etten
husområde. Bland klienterna, eller besökarna, fanns huvudsakligen ålderspensionä-

förtidspensionerade.även Arbetsuppgifternarer, bestodmen yngre delta i akti-attav
veringen besökarna. Man spelade kort med dem, hjälpte dem utföraav olika hob-att
byverksamheter, eller och slätt ochrätt pratade med Mångasatt dem. besökarnaav
bodde och hade behov umgås. Denensamma ett stort tredje intervjupersonenattav
hade arbetat vaktmästarbiträde ålderdomshem, alltsåoch biståttsom ett vaktmäs-

med utförandet Överlagdennestaren ordinarie arbetsuppgifter. dessa intervju-av var
nöjda med sina arbetsuppgifter:personer

Vad tycker du arbetsuppgifternaom-
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intedetumgås människor liksom,med ärjättebra, kul. Manskratt,-Mmm, bra
jag villmigtlldå, liksomarbetsuppgifter detnågra svårare eller är omtunga upp

med de härliksom,blir gladkul,det barahjälpa till. tycker attJag är varaavman
ellerspela kortdomhjälperblir gladadommärker attmänniskorna. Man att om man

Kvinna,jätteglada.då blir domnånting för dom,eller läservad helst, manomsom
år, Botkyrka17 Alby,

dessaartikuleradesalltarbetsuppgifternakritikDen trots avmot somsparsamma
detgjorde,så mycket detriktade sig inte motintervjupersoner utanmot snarareman

tilldeladblevkritiskPå arbetsplatsernagjorde. bäggeinte mot att manvar manman
få arbetsuppgifter.alltför

inteiblandmånga timmarmed, det närtill ochganska slappt är-Det har manvart
bingomedmänniskornade äldrejag hjälperTill exempelnåntinghafthar göra. attatt

gjorde det ijagarbetsuppgifterminaintemorgongymnastik, det kanske äroch men
år, BotkyrkaAlby,då. 19nånting Man,jag inte hadefall, för göraalla attatt

arbetsuppgifterfrivilligt utfördeproblemetalla fallen löstesI somatttre mangenom
med:nöjdArbetsmiljönanställningen.tillinte hörde var man

nåtblirhit. Det sättkommeravslappnadsig-Man känner när annanenman
sällskapsåna vill hadetmänniska hitingen ärkommeratmosfär här, det utan somsur
knappt,tillstånd, vissaderasså det väldär. Sen berortrevliga och prataroch är

sånt. Kvinna,nåntingellerblygadomdetinte ärdom ärär mest attutanargamen
år, BotkyrkaAlby,17

på ButtericksPerformance scen

Perfor-specialprojekt,delta iutvärderingen fickiTvå intervjupersonerna ettav
teaterintresseradeanordnade förstadMalmöButtericks scen", ung-sommance

tid fickveckorsUnderi sommar.Ungferiearbetehade sökt tredomar genomsom
gatuteaterstycke,sedantill ochframimproviseradeltagarna först repetera ettmanus
centrala Malmö.i detutomhusscenuppfördefjärde veckanunder den ensom man

detkunskaperjonglera,styltor ochockså lära sigfickUngdomarna att som
Malmö-förbipasserandetillskulle spridaveckanden fjärdeundertänkt att manvar

improvisationsöv-iockså tillfälle deltadeltagarnaprojektet fickbor. Genom att
iså ungdomarnamed,projektperiodeninleddeövningar attningar, grup-som man

gatuteaterkol-fungerandeformavarandra ochkännatillfälle läraskulle ettattpen
lektiv.

kritiska ud-potentielltdentenderadei projektdeltagarna dettaintervjuerna medI
ingenbli irrelevant. Detarbetsmiljö tillarbetsuppgifter ochfrågornaiden att varom

frågaarbetsuppgifter detvanligaoch ingaarbetsmiljövanlig om.var

arbetsuppgifternaduVad tycker om- finns tyckerroligastebland dejättestimulerande, ärtycker dom-Jag är teater som
alltså.jobbiga, Detsakervissaibland ärjättenöjd. baraså Detjag, jag ärär som

ocheftermiddagensånt, detkoncentration och ärmycketoerhört sentkrävs om
jättekul.tycker jag det ärså, motivationenoch tryter, annarsmen

arbetsmiljön-Vad tycker du om
för vissalokalen,lite liten, öv-kanskedet denväl ärväl bra, det-Jo den ärär att

Malmöår, Limhamn,16Man,visst det bra.vi kör. Menningar ärsom
dedramatik, ochochintresserademycketintervjupersonernaBägge teateravvar

den endasommarjobbetinförEntusiasmentidigare.båda spelat stor,hade varteater
ochför kort tid,alldelespågick underdetverksamheteninvändningen attmot var

projektetdeltagit i det härhadepåpekade han utanintervjupersonerna gärnaattaven
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någon betalning, villkoren sådana.hade varit förefallerDet troligt kritikenom att
plats- och tidsbristen randanmärkningarmot substantiellän kritiksnarare var en av

verksamheten, i synnerhet tidsbristenäven kan påtaglig.ha varit Att veckorom tre
improvisera fram och pjäs tjugomed från början interepetera kän-en personer som

varandra kräver med all säkerhet förhållandevis tidsschema.ner ett pressat

Barnomsorg

Sju de intervjuade ungdomarna hade jobbat inom den kommunala barnomsorgen,av
två olika förskolor. De flesta beskrev sina arbetsuppgifter i de-stort settsom

den ordinarie personalens. Utifrån dessa redogörelser förefaller detsamma som som
kvinnorna i utsträckningstörre ägnade sigän männen städa, diska torkaochom att
efter barnen, under det imännen utsträckningstörre ägnade sigatt barnenupp

och deras lekar. Om denna variation speglade reell arbetsfördelning eller denen om
effekt ungdomarna valde betona olika arbetsmomentatt de beskrevvar atten närav

uppgifterna kan jag inte uttala mig om.

Jag hand barnen dom ska tilltar när exempel, hjälperäta dom. Ibland domnärom-
ska vila efter så läser jag Annars hjälper jag till med alltmaten, möjligt, diskensagor.

så.och Ibland sitter jag och tittar dom leker år,Man, 16när Hyllie,mest Malmö
-Ja, det jagär blandnästan är personalen, fast inte har riktigtsom om en man

arbetsuppgifter dom andra, det blir och hjälpa till vid duk-samma som men som
ning, och bädda och hjälpa barnen också år,Kvinna, 17 Hyllie, Malmö

Vad tyckte då arbetsuppgifterna Svaren pendlade mellan förbe-man om att vara
hållslöst positiva och positiva med förbehåll.vissamen

Vad tycker du arbetsuppgifternaom-
-Jo jag tycker såbarn det helt okej. Senär det det, tvådetär ärom att grupper av
praktikanter då. Förra jobbade jag den fösta perioden, och det mycketsommaren var
lättare, då det inte såalls mycket jag med i det sistanär liksom,ärvar som teametnu,
då har fåttvi jättemycket, så har fåttgöra vi avdelningar och skura stolarta trenu

så.och Då blir det liksom innan alla barnen kommer såtillbaka, jag föredrarstressat
egentligen den första perioden. år,Kvinna, 19 Riseberga, Malmö

Vad tycker du arbetsuppgifternaom-
-Jag tycker dom stimulerande.är Ja det klart det tiderär varjeär dag,samma men
det händer olika saker hela tiden, kan i parken fåglarnaoch ochut mataman

kan till biblioteket, kan Möllevångstorgettill och handla fruktman man upp
så.och Kvinna, år,18 Hyllie, Malmö

Samma förhållande gällde vad frågan vad tyckte arbetsmil-avser svaren man om
jön. I tyckte det hade varit bra. Vissa arbetsmomentstort sett hade varitattman

det föreföll påverkainte det positivatunga, helhetsintrycket:men

Vad tycker du arbetsmiljön härom-
-Jag tycker den väldigt bra här. Påär såvi instängdasätt är rätt detett ärva, men

skönt för virätt skyddade alla bilarna sånt,är såoch det jätteskönt, och vimot är
har det fint gården, med träd och buskar

Finns någradet arbetsuppgifter tycker dutungamer-
Inte vad jag kommer det klart, småmed barn, detär mycket medär bäranu, att-

sånt.och Det krafterna, det det det jobbiga småbarnsavdel-tar är medärsom
ningen

Är det stressigt-
Näej, det beror lite såNu har vi lite såntbarn och där. Förra veckangrann. var-

vi två personal fjorton bam, då blev det stressigt. år,Kvinna, 19 Hyllie, Malmö
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Parkvärdskap

anställningparkvärd; hansarbetadeintervjupersonenoch sistatjugondeDen som
Somarbetsplatser.kommunala"övriga"kategorii sommarsinom Ungföll par-

bänkar, bäramed tvättasysselsatthuvudsakligenintervjupersonen attkvärd var
långtråkigt.han tycktebänkar, vilket var

Vår handledare,bänkarna.skavarje tvättaexempel,-Till nästan avmanmorgon
skulle tvättaHondombänkarna när atttvingadehon tvätta saatt rena.vaross

Rosengård, Malmöår,16ingenting Man,ingenfannsdetdom, smuts,men
Devaktmästare.likvärdigt medavseendetföreföll i detparkvärd attAtt varavara

utför-inte haintervjupersonenverkadeparkvärdsskapetutåtriktade sidorna avmer
riktade dennaäldreomsorgeninomsommarjobbamaPåt/fått utföra. sätt somsamma

kundeoch detarbetsuppgifter,fåförfannskritik det attdeljinterv attmotuperson en
emeller-tyckte hanLångtråkigheten tillarbetsuppgifterna.mellan trotsdröja timmar

bra.arbetsmiljöntid att var

mångapå, jag kännerså ochkul ställearbetsmiljön. Detbra, är rättDen ettär vara- Rosengård, Malmöår,sånt. 16Man,träffar ochhär,människor som man
nämndadebäraarbetsuppgifter,hel delfanns det attVisserligen ovantunga somen

någon anledningfannsdet intetyckte attintervjupersonenbänkarna, varattmen
den härträning". Detbraibland, detdet ärdetta: omklaga är varöver tungt

framkomåterfanns. Detintervjumaterialetikonfliktenfjärdedenarbetsplatsen som
arbets-nöjd medheltinteintervjupersonentidigare citatiredan en avatt varett

kamraterna.

då vikompis,ochbänkar, jagfyrtiovi burit sattegångDet närnär typ envar en- honsighandledarenHonfick iför vi satteoch vilade ner,ont ryggen.ryggen,oss
vibörjade klagasig ochhon attvilade,också visigvilade oss,när reste uppsen

får lönen.så avdragskullehonhon göravilade. Sedanoch attattsatt sa
dåVad sa- dåvilar,så honjobbat",vi haroch vilavi har närskrek till henne, rättJa om- bestämmaförsitter där,hon baraingenting,också.få Hon attdet görborde göra

Rosengård, Malmöår,16och vilar. Man,bara sittersjälvallt, fast honöver oss om
uppenbarli-så föreföllkonflikttillantydningarnanämndafrånskillnad deTill ovan

sådan.påtaglig tydligochsig tillutvecklathär haden en mergen

miljösocialaarbetslivetsmedMötet

önskvärdallvisar medåtta arbetsplatsernadebesökenochintervjuernatjugoDe
skiftandeArbetsuppgifternaåt.mycketsigmiljöer skildetydlighet dessa avvaratt

Arbetslagenvariation.monotoni ochförhållandet mellanlikasåochkaraktär, var or-
respektiveanställdaordinarieantaletocholikaoch sättganiserade sammansatta
med högtperiodersammansättningArbetsdagensfluktuerade.sommaranställda av

liksomvarierade,arbetstaktmakligarerespektive samt rasteruppdrivet arbetstempo
arbetstakt.ville bytaväljasjälvmöjligheten näratt man

vilken bety-siguttalavanskligtdetbakhuvudetiolikheter är attMed dessa om
självklaraendaDenför ungdomarna.haftsommarjobben har gemensammadelse

kommunalai formorganiseratshardeanställningarnaför är som-nämnaren att av
arbets-från ordinarienågon deninte ficksommaranställde ersättamarjobb där den

arbetskraft löne-sommarjobbarnastillhandahöll utanarbetsgivarendärtyrkan, och
kostnad.
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Genomtränglighet, feed-back och räckvidd

Olikheterna till vilken betydelse har då sommarjobben hafttrots, för ungdomarna
Ett preciserasätt denna förhållandevis frågaatt relatera denär till begreppenattvaga
genomtränglighet, räckvidd och feed-back. Dessa begrepp har blandanvänts annat

sociologen Matti Similä och etnologen Oscar Pripp i studier flyktingmotta-av av
gande och sysselsättningsprojekt för flyktingar 1994.Similä 1990, Pripp

Med genomtränglighet verksamhets omfattning i fråga mångahuravses en om
kontakter med omvärlden den tillhandahåller. Begreppet kan och slätträtt ses som

beteckning för med människor.möten I pedagogen Bertil Sundins formuleringen
betecknar genomträngligheten kontakten med människor utanför verksamheten
Sundin 1970, Liksom75. Pripp väljer jag utvidga innebörden detta begrepps att av
till innefatta relationer mellanäven människoratt inom verksamheten i sig, på ar-
betsplatsen se Pripp 1994, 320. Denna utvidgning motiverast här utifrån detex s
förhållande såväl de deltagande kommunerna SKatt vissagör antagandensom om
den pedagogiska betydelsen vistelsen arbetsplatsen. Om ungdomarna ska läraav
sig något arbetsplatsens sociala miljö, så måste det finnas ordinarieom vuxna, an-
ställda i närheten kan förmedla den relevanta kunskapen. Denna kontaktsom är av

vikt, måsteoch fångas upp i beskrivningenstor sommarjobben.av
I samband fråganmed kontakten med människor arbetsplatsen blir detom

också nödvändigt undersöka hur kontakten beskaffad.att I synnerhet gäller detvar
frågan i vilken utsträckning arbetskamraterna talade för ungdomarna de ut-om om
förde arbetsuppgifterna på eller inte. Pripp påpekarrätt sätt det först iär mötenatt
med andra människor kan få uppfattning kvalitén sitt utfördasom man en om
arbete och mäta och sin framgångsnivåavstämma och därigenom modifiera sina
insatser 8. återkoppling,s Utan feed-back, minskar betydelsen genomträng-en av
ligheten i pedagogisk verksamhet.en

Hos Sundin, analyserar slutna institutioner vårdanstalter,och räckviddärsom en
fråga mångahur aktiviteter kontrolleras viss organisation Sundinom som av en
1970, 77. Jag följer i denna istället Pripps definition, och betraktars rapport en
verksamhets räckvidd fråga aktiviteter.eller tillhandahållaattsom en om generera
I sammanhang med "arbetsimiterande"ett verksamhet, för använda Schmidtsatt
beteckning, så blir räckvidden fråga i vilken utsträckning projektarbetet till-en om
handahåller möjligheter till konkreta med olikamöten arbetssituationer" Pripp
1994, 10. Ju räckviddstörre verksamhet har, desto fler olika arbetssituationers en
och arbetsuppgifter innehåller den. påpekasDet bör räckviddens betydelseävenatt
minskar återkopplingen låg.ärom

Begreppen genomtränglighet, feed-back och räckvidd kan förstås precise-som
ringar vardagsspråkliga motsvarigheter. Graden genomtränglighetav mer av anger
mängden med arbetskamratermöten klienter eller nivånkunder, feed-backsamt av

mängden återkoppling, och räckviddens omfattning mängdenanger arbets-anger
uppgifter. l det följande används omväxlande dessa organisations- och kommunika-
tionsteoretiska begrepp och deras vardagsspråkli motsvarigheter. Genom foku-attga

beskrivningen arbetsplatserna dessa egenskaper koncentrerassera av tre rappor-
bild sommarjobben. Dessutom pekartens denna avgränsade beskrivning framåt,av

andra frågeställning frågornamot ochrapportens vilken betydelse sommarjobbetom
hade för ungdomarna.

Medelst beskrivning vilka möjligheter till medmöten och yrkesarbe-en av vuxna
tande människor fanns på arbetsplatserna, hur mycket ungdomarna fick,som respons

13Begreppen "genomtränglighet" och räckvidd diskuteras ingående pedagogenmer av
Bertil Sundin Sundin 1970, Etzioniäven 1966se
Pripp lägger sig därmed organisationsteoretikernnärmre Amitai Etzionis definition, där

stårräckvidd för det antalaktiviteter medlemmarnai vissorganisationutför Etzionisom en
1966, 113.s
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mångahur olika arbetsuppgifter tillhandahölls, så det fram bildsamt växersom en
vilka möjligheter till inlärning fanns Frågandessa arbetsplatser. justav som om

inlärning central i denna De kommunalaär sommarjobben tillärrapport. stora
delar tänkta fungera läroprocesser, och utvärderingsuppdragets syftenatt ettsom av

frågan ungdomarnaär tycker de under fyra veckors sommarjobbatt attsvar om
har lärt någotsig för framtiden.

Kontakten med arbetskamraterna

l det här avsnittet diskuteras frågan vilka slags sociala miljöer sommarjobbenom
Hur omfattande genomträngligheten, mångahur människor imöttevar. var man ar-

betet Merparten förhållandevisungdomarna kom till arbetsplatser. Ingenstoraav
arbetsplats färre någrahade tio anställda, dem hade mellan tjugoän och trettioav
stycken i personalstyrkan. Arbetsprocessen varierande karaktär, och arbetsla-var av

sammansättning varierade i utsträckning.gens samma
På förskolorna arbetade i huvudsak tillsammans med personalen denman egna

avdelningen, oaktat hur arbetsplatsen i Påövrigt. den förskolanstor var ena var man
så många Eftersomsommaranställda. de flesta kände varandra tidigaresom sex sen
blev ocksådet naturligt umgicks tillfälle detFör docknäratt mesta togman gavs.
den kontinuerliga såbarnpassningen anspråkmycket tid i under störreattpass man
delen arbetsdagen träffade de ordinarie anställda arbetade till-mestav vuxna, man

mångamed. Det fanns avdelningar denna förskola, och detsammans var en,
ibland två, sommarjobbare på och Påavdelningarna. den andra arbetsplat-var en av

fanns tvåendast sommarjobbare, huvudsakligen vistades med de ordinariesen som
anställda, såväl under arbetet under de kortare rasterna.som

Arbetsuppgifterna sådana för det arbetade tillsammans medatt mestavar man
någon arbetskamrat; visserligen jobbade ibland hade alltidman ensam men man
kontakt någonmed de övriga anställda.av

-Jag arbetar mycket med andra, det inte skoj för sig själv. Jag harär att vara
gått då,med mina handledare och alla dom andra praktikanterna, vi gören av sen
många projekt tillsammans, vi bakar till Viexempel. bakar tillsammans med barnen

så.och såDet har lite varje avdelning för sig inomhus,ärvart när äratt man man
såutomhus det såofta kollar så,när är alla barnen. Detär ärattmen man man

tittar inte bara sina barn, hade skygglappar: nä det ärman egna som om man
din avdelning, jag i det barnet", det klart det. Manärstruntar utan att tarman upp

år,17 Hyllie, Malmö

På den fastighetsförvaltningsföretaget arbetade ungdomarna förhållandevis säl-ena
lan tillsammans någonmed de ordinarie anställda. Oftast arbetade parvis förav man
sig själva.

lämnar låter-De och jobba för hand, och så kommer dom ochoss oss egen sen
kollar gåttibland hur det så. år,har och 16Man Alby, Botkyrka

Det här blev emellertid organisering frånarbetsprocessen företageten av som man
själv uppenbarligen inte nöjd med:var

gått-Nu har jag i så länge, idag har jag jobbat för domängrupp men nu ensam,
tycker jag och min klasskamrat, vi nånting.bara snackar och inte Detatt gör äratt
vad dom år,tycker. 16Man, Alby, Botkyrka

-Chefen såvi inte mycket tillsammans, jagsäger tycker vi det,gör göratt attmen
sak jag då.arbetade själv år,Man, 16 Alby, Botkyrkasamma som om

De förändringar detta förde med sig frånresulterade i sin turi missnöje intervju-som
sida:personemas
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sånågon, Om jobbarmedjobbar jag tillsammans-Hellre än ensamensam. man
någon signågon vändamed ellerhar intekänner sig Man attatt prataman ensam.

år, Botkyrkafall. 16 Alby,nåt tycker jag i alla Man,till fel. Detgörom man
förra innehavarenlägenheter där denuppgifter, saneringutförandet vissal avsomav

ordina-någon ordinarie. övrigamed Deblivit arbetade dock tillsammansvräkt, man
På andra arbets-i servicelokalen. denträffade endast underrie anställda rasternaman

alltså städade,kvinnorna, enbartsommarjobbandei här yrket fick deplatsen den som
ordinarietill 30ordinarie städarna. 20med de Detarbeta tillsammans runtvaren av

anställda arbetsplatserna.
alltså ofta iarbetadeiSåväl fastighetsförvaltningen barnomsorgeni mansom

inte fannsgällde däremot deti äldreomsorgenarbetsplatsernaFör attstörre grupper.
utsträckning demånga ungdomarna i likaså feriearbetande där, och storatt som

mån arbetadeockså personalen. I denvistades blandumgicks med varandra man
dagvår-någon ordinarie personalen. Inomså dendet oftast medtillsammans, urvar

någon pensionär ellersamtalade medofta ochden arbetade när manman en en,
städ-i köksarbetet ellernågon deltoghobbyverksamhet,hjälpte till i när manmen

så alltid iningen arbetade man grupp.

åt.så, dåfikat och hjälpssåna ställa fram tilluppgifterNär det är att mansom- då ochvill sitterSå till exempel domfinns det vissa saker prata, manomsom
då, domkommenterar OSDå själv med domdetmed dom. gör typpratar omman

med dei allmänhet. Detbara med domvill kolla det, eller ärprata sammanu
också. år, Botkyrkaandra Kvinna, 17 Alby,

arbetade oftast tillsammanspraktiserade vaktmästareintervjupersonDen somsom
övrigamedsemestervikarie. Kontaktemaeller hansmed den ordinarie vaktmästaren

såväl ordinarie sommarjobbande,arbetskamrater, sparsamma.var mersom
verksamhet.socialt intensivföreföll ha varitPerformance Buttericks scen en

tidsschemat ställdekomprimeradei enlighet med detgenomföra verksamhetenAtt
sommarjobbandealltså huvudsakligen andrasamarbetsförmågan. Detkrav var

tillsammansi verksamheten arbetadeintervjupersonerna den härungdomar som
inblandadetvå och allaoch handledare,med. Gruppen bestod tjugo varav personer

stycket. Eftersom detsedan regisseradeimproviserade fram ochnär ett manusman
så underi verksamheten,inlärning och handledningingick delstor var manaven

musik-dramapedagog ochutsträckning riktad dearbetsdagen i motstor envuxna, en
projektet.pedagog, leddesom

femdå sommarjobbande parkvärden Sammantagetdet för denHur manvarvar
arbetsuppgifter utfördes tillsam-Vissasommarpraktikanter denna arbetsplats.

för själva. Underutförde ungdomarna sigordinarie personalen, andramed denmans
förhållande-umgicks,praktikanterna tillsammans ocheventuella längre sattpauser

intefrån förefaller dessa längreandra anställda. Detvis avskilt de pauseromsom
Åtminstone känt sig överflödighar intervjupersonenhar varit helt ovanliga. ar-

betsplatsen

arbetsplatsennånting behöver digFår bra, domdu känsla du gör attatten av- tvåmedräckerjobbet, detNäej, verkar vi fem styckendet är mennusom om,- Rosengård,år,många allihopa. 16här, det tycker vi Man,stycken här. Det förär
Malmö

långtifrån hade och regel-alltså alla intervjuadeblirDet samlade intrycket tätatt mer
På två saknadesanställda. arbetsplatserordinarie,bunden kontakt med de vuxna

frånvaro genomtränglighet överlagnämligen vilken utsträckning dennadetta. I av
inte här. Attsommarjobbsprojekt kanvanlig i Botkyrkas och Malmösär svarges

låter sigutifrån empiriska materiallångtgående begränsadeslutsatser dettadra mer
bristfram vad dennadiskuteras längreinte Däremot kommer detgöras. att ge-
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intrycket de tjugonomtränglighet kan ha fört med sig för ungdomarna. Det totala av
förhållandeintervjuerna dock den sociala genomträngligheten visblir storatt var

sålundaflesta fanns kunde förmedla rele-de arbetsplatserna, och detatt vuxna som
såväl explicit indirekt ochkunskaper arbetslivstillvaron, direkt ochvanta somom

underförstått.
samarbetet med ordinarieFörutom de fyra nämnda incidenterna verkade de an-

frågaställda fungerat konflikter. Alla intervjupersoner svarade direktha utan en
uppskattat med arbetskamra-de hade trivts arbetsplatsen. Man hadeatt samvaron

fråga.endast svarade med viss reservation dennaDetterna. somvar en person
vilkengenomträngligheten handledningen, det vill den iEn sida sägaär processav

någon nödvändigden ordinarie arbetsstyrkan lärde den kunskapsstockut som varur
Samtligaför kunna utföra de sysslor hörde till anställningen.skulleatt man som

någon arbetsperioden, ochintervjupersoner fick form handledning i börjanav av
miniminivåtillägnade sig då adekvat kunskap. Intervjupersonernas omdömenen av

någraflesta nöjda, uttryckligendenna handledning varierade. Deöver var var
mycket positiva, liten minoritet negativ. Omdömenas karaktär skiftar medoch en var

Performance stan"-projektetarbetsplatserna. barnomsorgen och iInom var man
mycket nöjd, bland det fastighetsförvaltningsföretagenoch det samt-somvar ena av

återfanns.liga missnöjda intervjupersoner

fått dåmycket handledning har duHur-
får jättebra med det vari principJa, hjälp behöver ju, det här. Detärom manman-

förbara första veckan det lite problem, innan lär känna barnen,den mansom var
såoftast Alla barn sin egenhet ju, det litegrannadet det problemet. harär är ärsom

så år, Hyllie,det, kan hur dom fungerar det lättare. Kvinna, 19ärnärsen man
Malmö

så tillbaka timmel.Dom bara ta det och och kommer du Dengör sen om ensa-
då tillbaksförsta vi skulle plocka skräp, dom bara " plocka skräp, komdan, när sa

år,det 16 Alby, Botkyrkahalv tio. Man,när är rast

alltså så intervjupersoner kritiska till handledningen arbetadeDet deär att som var
svårtminst. emellertidden arbetsplats där genomträngligheten Det sägaär attvar

frånnågot entydigt handledningen denna arbetsplats. Andra intervjupersonerom
till-helt tillfreds med handledningen. tyckte denarbetsplats De att varsamma var
frånräcklig, omfattande. Botkyrka kommuns verksamhetsberättelseinte Iänom

från företagets sida varit med-sommarjobbsprojektet framkommer för övrigt att man
sina bristande arbetsledarresurser under den aktuella perioden.veten om

syfte kritisera enskilda arbetsplatser. generelltDet dock inte Rentär rapportens att
både vid platsrekvireringengäller projektledningarna i Malmö och Botkyrkaatt un-

handled-derströk vikten deltagarna introduktion och möjlighet till dagligattav ge en
årsning. utvärdering verksamhet visade majoritetenMalmö stads 1994 attegen av

handledningen.de intervjuade projektdeltagama nöjda medvarav

5 reservationslöstpositiva liteDet kan emellertid finnas anledning betraktadessaatt utsagor
någonBåde kommit konflikt den ordinariekritiskt. de intervjupersoner hade i medsom ur

på alternativt intepersonalenoch de de gick för sig själva arbetsplatsenatt mestangavsom
så svaradeupplevdesig ha mycket medde andrapraktikantema/arbetskamraternagemensamt

några Beteckningen"trivsel" fun-reservationer de hadetrivts under praktikperioden.utan att
vardagsspråk kan mängd olikabättre i i utvärderingsprosan;det ochän är vagtgerar gesen

ungefärligt utsträck-innebörder. i det här sammanhangetinte högst i vilkenDet änanger mer
ning ungdomarnasinsocialisering i arbetsplatskollektivetlyckadeseller inte. Det kan ävenrent

här punk-generellt finnas fog för misstanke människa mindre uppriktig denäratten om en
miss-Vantrivsel arbetsplatsenkan för vissa förknippat med känsla socialtettten. en avvara

lyckande, och det kan finnas med olust i intervjusituation erkännadettaett moment attav en
socialamisslyckande.
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med andraMöten människor arbetetgenom

Vilka kontakter hade ungdomarna med människor utanför kretsen arbetskamra-av
utåtriktade Påter Hur det med genomtränglighetens dimension arbets-var sex av

platserna förde sommarjobben sigmed kontakter med människor utanför kretsen av
arbetskamrater. Förskolepersonalen barnen, ungdomarna inom äldreomsorgenmötte

de äldre, intervjupersonerna åskådaregatuteaterkursen sina undermötte mötte
föreställningarna, och parkvärden parkens besökare. arbetetDetmötte senare var
dock inte utåtriktatlika de övriga. inom fastighetsskötselArbetet erbjöd där-tresom

inte kontakter någonmed yttervärlden i nämnvärd utsträckning.emot
De kontakterna oftast Många påpekadeomtalades positivt ungdomarna.yttre av

hade lärt sig mycket dem. synnerhet gällde det förI ungdomarnaatt man genom
praktiserade inom äldre- och refere-barnomsorgen. Den kunskap ungdomarnasom

rade till påpekadede de hade lärt sig mycket föreföll inte "arbetslivs-när att vara en
kunskap, kunskap i form förmåga.utökad empatisk Man sadeutan snarare en av en

fått förståelsesig ha för hur barn, äldre eller handikapade tänker ellerstörreen reage-
känslomässigt:rar

fått-Sen har inblick så såi hur dom äldre har det där. väl inteDet ärman en
konkret, fått såi alla fall, har liten lärdom där. ingentingDet kanskeärmen man en

har så åldrings-arbetsmarknaden där, inte ska jobba inomnyttaman av om man
vården år,Man, 19 Alby, Botkyrka

nånting-Tycker pådu du lär dig vettigt inför framtiden det här jobbetatt
så-Ja det jag ju, inför blivande föräldraskap till exempel. Mengör sätt, ettsom

i relation med andra förmänniskor allmän ju, ochäven ävenrent att mammorna
föräldrarna, också Sådom kanske speciella ska lära sig hurär personer. man man
ska dom, märker barnen dom kanske lite speciella, okej detär ärta attman
sånt såbarn, inte gårbara och likadant med alla barn. Man har lärtgöratt man
sig fårmycket barn. Dessutom lära sig och social, jag tyckeröppenattom man vara

år,har utvecklats människa. Hyllie,Man, 17 Malmöatt man som

Återkoppling och feed-back

råder måttDet inget tvivel genomtränglighet, i formstörre störreatt ett ettom av av
såvälmängd kontakter med arbetskamrater andra, har upplevts fördelsom som en

de sommarjobbande då återkopplingenungdomarna. Hur det med arbets-Harärav
kamraterna feed-back, biståttoch med kvalitetsmallar för det utförda arbetet,gett
kvalitetsmallar förhålla gångungdomarna kunnat sig till under arbetets detIsom

åter påpekahär sammanhanget kan det viktigt bilddet ungdomarnasäratt attvara
sommarjobbet förs fått frånfram, deras bild den feed-back de harav som av som

handledare och övrig personal.
Det visade sig det varierade kraftigt fåtti vilken utsträckning hadeatt man en

återkopplingdirekt under arbetet. hängde ihop med hur själva arbetetDetta var orga-
Påniserat. förskolan och inom till-äldreomsorgen, där kontinuerligt arbetademan

med den övriga personalen, fanns det hela tiden tillfälle för dessa gripaattsammans
in måndet gick fel. gatuteaterprojektet, i viss utformatI kurs,när som var som en
och där de handledarna hade det slutgiltiga för regin och musiken,ansvaretvuxna

läroprocessen konstituerande del verksamheten: undervisning och in-utanvar en av
struktioner, inget projekt.

får så så så.-Ja kritik, inte sig fåkänner eller Hon försökeratt attmen man nere
och bli nånting så fårbättre, det hon det. Vi inte mobba ellerär säger sägaen varann

nånting dåligt till varandra, försöker positivahon hela tiden sägermuntra upp oss,
grejer till så fårvi stimulans, jag tycker det jättebra, sigkänneräross, annars man
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andrainte harförkanske liteliksom eller sämre att somscenvanasammamannere
så detdetinomskillnad ärganskatycker det attliksom. Jag är stor gruppen, men

direkt dölja det,inteliksom dölja det,Anneli försökereftersommärks inte, men
allaSå får chans,allafår chans.så så allanågot försöker honsätt att sammasamma

Rosengård,år, Malmöklara det. Kvinna, 17kan

fram-annorlunda. Detförhöll det sigfastighetsskötselnochparkförvaltningenInom
någonfåtthadeomfattning dei vilkenungdomari intervjuerna med dessakom sällan
utfördeller snabbtför korrekterkännandeåterkoppling, exempelpositiv till ett en

sådan Däremotberättadearbetsinsats. Endast spontant respons.om enpersonen
från ordinariekritik dendrastisk negativförhållandevisframkom det exempel en

arbetsledningen:personalen eller

handledarenhanså till mig. Mennåt alltså, har intefel, dominte gjort-Jag har sagt
dålåg sola, ochJohn, ochjag ochplocka skräp, ochgång jag skullenär sasa en

intedå får jaggång ni sparken. Mentillni det härtill om vethan gör omenoss
år,16 Alby,ingenting Man,hanallvar, föreller menadehan skämtade mer.sen sa

Botkyrka

så,gjorde fel ellervi kanskeexempel,handledaren tillkvinnan närSom hon men- sådå visade härfel, hontyckte detoch hon attvi tyckte det rätt, att somatt varvar
såmålat, detvi hadeexempelSom tilli huvudet. närvi dumma som omvarvar

vidå vi "vad skatycktei burken, ochblivit till lockmålarfärgen torkat ochhade ett
så illusterargjordesjälv, honhandledarenden", och honvi slänger bortmed det,
Rosengård,år,så. 16huvudet och Man,dumma ivi skullemed gest varasom omen

Malmö

arbetsin-å ungdomarnassidanåterkopplingen mellanFrågan hoskaraktären enaom
intedockreaktion densammaanställdas ärå ordinarieandra sidan deochsats

intervjuperso-flertalutifrån intervjumaterial. Ettendasthelt lätt klargöra ett avatt
arbetsin-negativ kritikformnågon ialdrig fickde avatt av enresponsnerna uppger

okomplicerade, ocharbetsuppgifternaanledningenden enkla attattsatsen, varav
så arbetsplatsenförhöll sig ärdet verkligenaldrig gjorde fel. Omdärförde en

observation hadedeltagandekunnasak. hade dennaDet rapport svar omgeannan
metod.använts som

genomtränglighe-samband mellanfinnstydligt detVad däremot är är ettattsom
sociala kontak-flerarbetsplatser:intervjupersonernasåterkopplingenochten

vilketförefalla självklart,samband kantill feed-back. Dettafler tillfällendestoter,
må nödvändig förutsätt-mått genomtränglighetvisstdet dock inte Enär. vara enav

till-alltiddet intefeed-back,direktverkande ärregelbunden ochning för enmenen
arbetskam-medi antaletvariationernasådan. vilken betydelse mötenräcklig Exakt

diskussion i denutredandesvårt Enövriga människor hadeoch säga.är attrater mer
kompetensområ-arbetslivspsykologiskapedagogiska ellertill defrågan hör snarare

till det etnologiska.dena än
såförmedlarsjälva genomträng-ungdomarna ärsommarjobbenden bildI somav

beståndsdel.viktigordinarie anställdaochmed deoch kontaktenligheten envuxna
missnöjdaexplicitförhållandet ungdomardedetaspekt dettaEn är att som varav

medvarit arbetsplasterhadeåterfanns hos densommarjobbetmed somgrupp
genomtränglighetfeed-back ochFrågorna rörlåg genomtränglighet.relativt sett om

sig,lärdedetvadi sommarjobbet. Meninlärningsprocessenvillkoren för manvar
ellerfåtal repetitiva arbetsmoment,sommarjobbetPrägladesoch hur mycket ettav

uppgifterantalfick tillfällede störrepröva ettatt
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Antalet arbetsuppgifter

Det har redan framgått i tidigare avsnitt, där de olika arbetsmomenten beskrevs,ett
räckvidden i sommarjobben varierade från platsatt till plats. längreEn upprepning
denna beskrivning inte nödvändig. innehållerär Detta avsnitt istället kortav en sam-

manfattning räckvidden. Fastighetsskötseln medförde den arbetsplatsenom ena
alltså flertal olika arbetsuppgifter, från rensning rabatter till lägenhetssanering.ett av
På det andra stället det blott fråga arbetsuppgift: städning. Bamomsorgenvar om en
medförde något mindre antal uppgifter, och äldreomsorgenett respektive parksköt-
seln färre. tvåInom deän sommarjobben, äldreomsorgen och parkskötseln,senare
fanns det kritik arbetet innehöll fåför sysslor. Intervju-angetts mot attsom ovan en

inom äldreomsorgen på sig fler arbetsuppgifter de hade tilldelats.tog änpersonerna
någonInte intervjupersonerna upplevde emellertid sommarjobbetav som mono-

eller Påenahanda. den punkten blev ungdomarna vältont arbetsplat-emottagna
När intervjuerna rörde frågansig kring så påpekademonotoni flertalserna. ettom

intervjupersoner syssloma rutinartade, det rutinmässig arbetsgångatt var men var en
till fullo accepterade och uppskattade. Arbetsplatsema tillhandahöll försom man en

ungdomarna acceptabel och tillräcklig räckvidd arbetsuppgifter. Visserligen fannsav
det alltså kritik arbetsuppgifterna tvåarbetsplatserna,mot treen av men av
dessa de kritiserade arbetsmomenten långt ifrån de enda i arbetet. Vissa arbets-var

och kanske i sig, de inte de endamoment tunga uppgifternamonotonavar men var
i anställningen. Det endast i fall kritiken träffade just räckvidden, ochettvar som
det alltså den intervjuperson hade enda arbetsuppgift städa trapphusvar attsom som
och samlingslokaler.

När verksamheternas räckvidd arbetsuppgifter till tillfredsställandeav var synes
och oproblematisk alltsåblev i synnerhet genomträngligheten och i viss mån åter-
kopplingen viktig faktor för sommarjobbets betydelse för ungdomarna. Atten ung-
domarna värderade arbetslivets sociala dimension högt framkom flera andraäven

i intervjuerna.sätt
"PerformanceAtt Buttericks scen inte nämndes i stycket bör kanskeovan

kommenteras. projektetDet tillhandahöll inte räckvidd i verksamhetensamma som
många de andra sommarjobbsprojekten, det inte heller arbetsuppgifterav men var
i vanlig mening. Verksamheten riktad just gyckleri im-ochmot gatuteater,var mer
provisation, sådanoch karaktär frågan räckvidd inte har riktigtattav om samma
relevans där. Intervjupersonema hade deltagit ersättning, ochgärna verksamhe-utan

kan viss synvinkel betraktasten kurs Någonarbete.änur en ettsnarare som en som
risk för monotoni verkade inte föreligga alls.

Arbetsuppgifterna alltså många och varierande. Men vilken betydelse hadevar
det ungdomarna lärde sig för dem själva Hur viktigt tyckte de detsom att attvar
lära sig måla staket, skura bära bänkar, spela kort med äldre eller leka medgarage,
barn Vilken relevans hade sommarjobbet i deras framtidsplaner och föreställningar

framtida jobb frågorDessa i avsnitt.nästatasom rapportensupp

Sommarjobbet och den individuella utvecklingsplanen

Olika ungdomar: olika arbetsmarknadsåtgärder

Det framgick i avsnittet sommarjobbsprojektens målsättningar tanke medattom en
verksamheterna huvudmännen ville ungdomarna generell bildattvar ge en mer av
arbetslivet. Sommarjobbet skulle ungdomarna kunskap arbetslivets regler,ge om

och värderingar. syftadeDet inte till individerna specifika yrkes-attnormer ge mer
kunskaper och -erfarenheter de kunde ha i den framtida karriär-nyttasom av egna,
gången. Blotta kontakten med arbetslivet sådant, och lönearbetet form,som som an-
sågs tillräckligt.vara
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rekom-degår delvismålsättningarsommarjobbsprojektens emotsidaDenna av
tillriktadearbetsmarknadsprojektförUngdomsstyrelsen ar-mendationer angersom

årnågra äldre:alltsåochgått gymnasiet, ärvilka harungdomarbetslösa ut
arbetslösaår tillriktatsunderprojektverksamheterfrån deErfarenheter senaresom

förmåga mötaharutveckla attvikten ung-pekar systemungdomar, ettatt somav
hållerfrån åtgärdermåste bortriktasFokusoch intressen ung-behov somdomars

kun-ochställanödvändigadetriktasistället attochsysselsatta resurserdomar mot- red 1995,initiativ Antonssonkanså ungdomarförfogandetill taskap att egna
6s

fråndrarSchröderoch LenaSehlstedtKjellekonomhistorikernaslutsatserDe som
Ungdoms-medi linjedelvisliggerungdomarförarbetsmarknadsprojektstudie aven

arbetsmarknads-ungdomars500studerathaEfterrekommendationer.styrelsens att
tydligtdethistoria blev att:

bestämmerungdomarnaviktenvår analysresultatet ärpåtagliga attDet avmest av
deninför kommakvalifikationersigskaffaroch attyrkesinriktningförsig en

utvecklingsplanstrategi inomterminologivårmedyrkesbanan,eftersträvade enen
ordinariedenhelstvilketarbeteattjämföraotillräckligtsåledes ettDet somär

utbildning vil-ellerhelstvilketberedskapsarbetemedarbetsmarknaden enett som
avgörandedenåtgärden harellerutbildningenInnehållet arbetet,ihelst.ken som

kursiveringmin111/148,1991,Schröderbetydelsen. s
institutionellharstuderatharSehlstedtochSchröderungdomar annanenDe som

sommarjobbsåt-ungdomardei livet,fassig i änbefinnerochposition, somannanen
haftoch harsig,bakomgymnasieskolanhar lämnatDesiggärderna riktar mot.

artikule-förrelevantaerfarenheteroch ärkunskapersig inhämtatidlängre somatt
terminologi.SehlstedtsSchröderanvändaförutvecklingsplan,ringen attav en

undersysslolösaenbartoch intepå riktigt,alltså arbetslösa endeDessutom är
period underbegränsad sommaren.

arbetsmarknadsåtgärderoch desommarjobbenmellanskillnad somvissDet är en
detunderbetonas; ärsommarjobbetInnehålletrekommenderar.Ungdomsstyrelsen
skol-bakgrundrimligunderbetoning görsviktig. Denna motformen avsjälva ärsom

innebäraerfarenhetvarjearbetsmarknaden;från antaserfarenhetringaungdomarnas
åtgärder,riktadeinvändningtänkbar ärhumankapital. En atttill derastillskott merett

ökaskullefomulerade,redaneventuellt ärutvecklingsplanerdeanpassade till som
ButtericksPerformanceutsträckning.ihumankapital störreännudetta en

tänkaskanungdomarvissaföråtminstoneprojektexempelscen är ettett som
karaktärdenprojektförförhållande gällerSamma somsådan betydelse.ha aven

förfogandetillställskunskapochdärrekommenderar,Ungdomsstyrelsen resurser
initiativtagande.för eget

utvecklingsplanBegreppet

betydelsesommarjobbetsfrågandiskuteraförsökte jagavsnittetdet förra1 att om
läroproces-för olikaförutsättningarvilkafrågorställaungdomarnaför att omgenom

utsträckningvilkenidiskuterasavsnittethärdetarbetsplatserna. 1fannsser som Påyrkeskarriär.framtidaintervjupersonernasförbetydelsekan hasommarjobbet en
sommarjob-fåttdekompetenserochkunskaperde devilket genomsätt somattanser
ungdomarnahoslångsiktiga intressenvilkaframtiden, ochidemkan hjälpabet mer

projektdeltagandethar gynnats av
utvecklingsplan,till begreppetdenfråga relateradennadiskutera ärEtt attsätt att

ungdo-arbetslösastudieSehlstedtsochSchröder1i citatetnämndesvilket omovan.
arbetslösajustgällaavgränsad tillbeteckningdenna attåtgärdsverksamheti ärmar

ungdomar:
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Vårt kriterium för bedöma innehållet åtgärdsverksamheteniatt har varit akti-om
viteten ingår led i utvecklingsplan,ett pekar fram visstsom yrkesom-en mot ettsom
råde. En utvecklingsplan således instrumentär för bryta rundgångenett ochatt un-
derlätta övergången från tillfälliga arbeten, arbetslöshet åtgärderoch till fastett ar-
bete inom utbildnings- eller intresseornrådet Begreppet utvecklingsplan såledesär

kombination den dominerande aktivitetens innehåll och individensen önskemål,av
förutsättningar och eventuella yrkesplaner." Schröder 1991, 111/67s
Begreppsfloran för studier sommarjobb inte såär utvecklad, ochav sättsamma

i förra avsnittet viss modifieringär nödvändig försom det studeras.en att passa som
I det här sammanhanget åsyftas således inte planer uppgjorda mellan arbetsförmed-
lare och ungdomar, önskemål framtidautan yrken och eller mindresnarare om mer
formerade och artikulerade dit.strategier för nå I den här meningen framhävsatt
i utsträckningstörre utvecklingsplanens generella och bokstavliga innebörd, ochmer
förstås antecipering eller framtidsföreställning. En parallellsom kanen dras tillen
den fenomenologiske sociologen Alfred Schutz betydligt generella och vidamer
begrepp livsplan life-plan syftar de långsiktiga intressen ellersom mer som mer
mindre påtagligt och avsiktligt människors handlande Schutzstyr 1970, 122f,s se

Gerholmäven 1985, 136.s
Schröder och Sehlstedt alltså utvecklingsplanen kombination mellanser som en

den dominerande aktivitetens innehåll och individens önskemål. Vilken aktivitet
den dominerandeär för de intervjuade ungdomarna säga.svårtsom är Det kanatt

den utbildning de går i eller kommer påbörja året,undervara det kanatt ävenmen
bli just sommarjobbet. Mest sannolikt detär gymnasieutbildningenärattnog som

den dominerandeär aktiviteten. I den här alltsådet huvudsakligenär indi-rapporten
videns önskemål och framtidsföreställningar basen iutgör utvecklingsplanen,som

gymnasieutbildningens roll i denna plan kommer diskuterasmen längre fram iatt
l övrigt det sambandetärtexten. mellan utvecklingsplanen och troligtvis ickeen

dominerande aktivitet ska studeras.som
De utvecklingsplaner framkom i intervjuerna vitt skiftande karaktär.som var av

Vissa planer tydliga, andra och diffusa; vissa planer hadevar avgrän-var vaga ett mer
mål och målinriktade.sat En del planer vidsträckta ochvar slut-mer var mer angav

målet ungefärligt; somliga planer tidsmässigt strukturerademer och vissa heltvar
ostrukturerade i detta avseende; vissa yrkesplaner motiverades generelltettav mer
intresse för de arbetsuppgifter yrket innehöll och andra planer motiverades medsom
hänsyn till arbetsmarknadens möjligheter och begränsningar. En viktig faktor i det
här sammanhanget intervjupersonernas ålder. En del de intervjuperso-var av yngre

6 I intervjuerna tillfrågades ungdomarna sina framtida yrkes- och utbildningsplaner.Detom
dessafrågorär grundenförutgör vad isvaren beskrivssom utvecklings-rapportensom som

planer Beteckningenutvecklingsplan användesvarken mig eller ungdomarnavid intervju-av
tillfället, har tillkommit vidutan bearbetningen intervjumaterialet. Ett skäl tillsenare, av att
användautvecklingsplan i stället för yrkes- och utbildningsplan denär hanterbaräratt merspråkligt Ett det inteär uteslutersett. deannat andra verksamheter utbildningän och arbete

ungdomarna hållavill på med i framtiden, och kansom ha viss betydelseför derassom en
öden arbetsmarknaden,till exempel eller fritidssysselsättningar.Genom användaresor att
dettabegreppvill jag fasta det allt fanns påtagligta att trots planmässighet ungdomarsen
yrkesplanerför framtida, och det utvecklingsprocessatt skisseradesi dennaplan.var en som
En risk med dettaförfarandekan dock planmässighetenoch målmedvetenhetenatt ivara ung-domarnasberättelser sin framtid överdrivs.om
7 Med "dominerande aktivitet syftar Schröderoch Sehlstedt "den aktivitet, har haftsomsådanbetydelse den sannolikt kommer påverkaatt ungdomensframtidaatt arbetsmarknadssi-
tuation i större utsträckning någonän händelse året"under Schröder 1991, 111/66.annan sNio kategorier dominerandeaktivitet urskiljs: fast arbete,tillfälligt arbete,av rekryteringsstöd,
beredskapsarbete,arbetsmarknadsutbildning,arbetsmarknadsinstitut,utbildning, arbetslöshet
och utanför arbetskraften.
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utvecklingsplaneroch ungefärligahade mycket vaganerna
viss tillendast med hänsynorganiseradFördelningen sommarjobben ung-varav

område de villevälja inom vilketönskemål. ungdomarnaMalmö fickdomarnas l
inomfick arbetsplatsernasjukvård Sedaneller äldreomsorg.exempelvisarbeta,

de ungdomarutifrån katalog medyrkesområdevarje välja ungdomar namnen
välja mellanområde. Botkyrka fick ungdomarnaIhade sökt till just detta ettsom

redanbostadsområdets Urvalet yrkenpå i närhet.arbetsplatserantal yrken av var
beaktandeframgått begränsning iMed dennafrån vilket harbörjan begränsat, ovan.

fallen inte passadei allra flestasommarjobben dedet överraskandeblir knappast att
hadeintervjupersonendast endautvecklingsplaner. Detin i ungdomarnas somenvar

försko-ville bliha i framtiden: honyrke hon villefått sommarplats inom det somen
fått inom yrkensommarplatsintervjupersoner hadeYtterligarelelärare. ett enpar

i framtiden.ville arbeta medberöringspunkter med det dehade vissasom

exempelFyra

irespektive inte passade inpassade inåskådliggöra sommarjobbenhurFör att ung-
intervjupersonernasså för fyratänkte jag redogörautvecklingsplanerdomarnas av

Två ungdomardessatill dessa planer.sommarjobbet relateradesplaner, och hur av
Från manlig ochvarderatvå i Botkyrka.bodde i Malmö, och bodde ärorten enen

representativt förurvalet inteutvald. Däremotkvinnlig intervjuperson är gruppen
såvalda debakgrund. Exemplenålder klassmässig och etniskeller ärvad attavser

arbetslivsforskarenförhållningssätt till arbetefyra idealtypiskaderepresenterar som
förhållningssätt till arbete:ungdomarsi studie 45urskiljdeTom Hagström en av

och kompetensut-livsåskådningen, utmaning,del iarbete avancemangsomsom en
försörjningtillfälligvarierat arbete ellerutveckling i yrket ochveckling, somsom

l2ff.81990:Hagström

Eva

radhusområde Botkyrka. Moderniår föräldrar ioch bor med sinaEva 17är ett norra
året gymnasietsbörja andraska till höstenfadern psykolog. Evalärare ochär är

vårdaresommarjobbade hon1996Underbarn- och fritidsprogram. somsommaren
tyckte braservicehusområde i Botkyrka. Evaidagverksamheten ett omnorra

arbetsuppgifterna:arbetet och

någrainteumgås liksom.med människor Detväl det ärkul, det-Jättebra, är att man
till.jag vill hjälpa Omdå, till migsvårare uppgifter och deteller ärtunga omupp

går bra städahembesök, och detmedliksom följajag ställer attettatt omupp
måste och det.jag detdå, inga kravdå till mig det göralite, det ärär attmenupp

frågor, socialtdock helst medmed socialasjälv tänkt arbetahar i framtidenHon att
äldrevården:och inte inomarbete

så, jaggår fritid ochochnåt liknande arbete. Jag barnväl tänkt mig-Jag har men
jobbasocialarbetare ellersmåbarn, tänkt migjag hadeinte, dagisfröken och typvet

då, jag fick bara lapphit förjätteglad jag komhandikappade. blevmed Jag när en
nåtförfått jobb, vad detokej, jag hardagverksamhet. "Jaha, ärdär det stod ett

Så liksomdetjag tänkt mig.allt möjligt hadetänkte det kundejag, att varvara

uttryckl modell med idealtypermed Hagströms äri överensstämmelseValet exempel ettav
material ochpåpekalikheter mellan dettai val, ochunderstrykabredden dettaför vilja atten

begreppsmodeller.idealtypiskarimligheten iantagandetidgare forskning, än ett omsnarare
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jättekul och det precis det såpassade mig, jag fårlär mig och liteatt attse var som
erfarenhet själva yrket."av

påpekarHon uttryckligen sommarjobbet inte det slags arbete hon vill ha i fram-äratt
tiden. Hon ställer högre innehållkrav arbetets och variation:

sånt-Inte här ställe, det skulle knäcka mig. Det för lite stundvis.ett är göraatt
dåDet det skaär liksom viktigt för mig. Somgöraatt äratt attmer vara mer som

bli socialarbetare till exempel, och det blir varierande såoch fördär, här äratt mer
det rutin in,dag dag liksom. nåt såntDet inte jag vill ha.ärut,samma

Intresset för socialt arbete förefaller hos Eva del livsåskådningatt vara en av en som
inbegriper artikulerad medvetenhet orättvisor i samhället, till exempelen om som
diskriminering och segregation. Hon understryker de fördelar hon tycker sig ha
framför andra ungdomar i Botkyrka, i och med sin bakgrund i svensk medel-norra
klass. Genom arbeta med socialt arbete hon tillfälle till få hjälpaatt ett attser exem-
pelvis missbrukare och ungdomar med sociala problem.

Eva inte angelägen vidareutbildaär sig för det sociala arbetet direkt efterattom
gymnasiet. Det inte bara framtidadet arbetetär viktigt. Hon hyserär stortettsom
konstintresse, och har bland planer läsa konsthistoria utomlands i framti-annat att

måladeden. Eva och tecknade själv tidigare, och sökte först till gymnasiets konst-
och formgivningsprogram. hon inteNär kom in där svalnade dock intresset för att
måla och teckna, och det har inte kommit tillbaka En eventuell arbetslöshetännu.
efter gymnasiet Eva inte hot:ettser som

Mina föräldrar har det inte så dåligt såställt och där, och jag såensambam,är ett-
jag dom såställer liksom, där ekonomiskt På såmestadels. jagvet att sätt trorupp
inte jag svårtkommer ha klara mig. jagMen vill inte beroendeatt att att vara av

sådom, det inte finns nåt så lånarjobb jag såväl dom, och jag tiden tillom tarav
måla eller vad helst liksom för fylla tiden, såoch klart söka jobb.att att utsom sen

Jag skulle kunna tänka mig då,kvällskurser vidareutbilda mig det sättet,att ta
Ärnågonting så jag pluggar lite, inte det blir jämt läsår.heltatt att ettupp man

så fårarbetslös leva ekonomiskt hållanudlar och med det tyckerman man om
liksom, utnyttja tiden det sättet.

Evas tankar framiden, hennes utvecklingsplan vill, både ettom om man rymmer
kortsiktigt långsiktigtoch perspektiv, alltsåoch flexibilitet inför de arbets-ett en
marknadsmässiga hinder allt finns i samhället. För det längre perspektivettrotssom

planen riktad förhållandeoch tydlig.är Det yrkesplanerna har resonansbottenatt en
i åsikterEvas och bild samhället Hagströms kategori arbetetgör delattav som en

livsåskådningen"i förefaller rimlig här Hagström 1990, 13. Att det finns platss
för konstintresse i Evas utvecklingsplan socialadet arbetet innebärett dennamot att
plan kan såvälha ideologisk existentiellsägas dimension, för användaatten som en
Hagströms terminologi.

Mötet och dialogen med klienten/den vårdbehövande människan, rehablite-samt
ringsmomentet i arbetsuppgifterna gjorde sommarjobbet företedde vissa likheteratt
med det jobb Eva vill ha i framtiden. På så vis fyllde detta jobbet funktionsom en
i hennes utvecklingsplan.

Luis

Luis år17 och bor i radhus i södraär Malmö, tillsammans med sin bror ochyngre
sin förskolelärare. Han ska tillär hösten börja naturvetenskapligamamma, som pro-

år.tredje Under 1996 arbetade han förskola i utkantengrammets sommaren en
Malmös innerstad, arbete han tyckte bra och seriöst:ettav togsom om

-Arbetsuppgifterna mycket stimulerande,är barn kan inte bli detmonotona,
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alltidtiden, detskiftar hela ärmed det här. Detunderbaradetdet nyaärär som
hand barnen,välarbetsuppgifter, det attmåste sig. Mina ärlära tagrejer att omman

så mycketdetdom,anställd här hos ärså. intevärderingar och Jagdom bra ärge
vadochomkringinte sägakanlek. Menmycketdet ju,lek, det är manmera

det.och hurvad sägermåste tänka sägerhelst, manmanmansom
gymnasietEfteryrkeslivet.sektorersig till andrasökadock LuisSjälv planerar att av

direktpåbörja utbildningenmöjligtvillläkarlinjen. Hansöka tilltänkthar han att om
bli justalternativi slutändan; ärUtvecklingsplanen attefter gymnasiet. är öppen ett
sikt bliochmedicin,studeraockså fortsättatänka sigkundeLuisläkare, attmen

förintresseiblandutformning bottnarUtvecklingsplanens ett stortforskare. annat
naturvetenskap.

marinbiologi,och sedanförst kemiintresseradvaritLuisTidigare har men nuav
naturvetenskapensintresseradSamtidigt handominerar. ärmedicindetär avsom

"fackidiot"bliför utsiktenvärjer sigsamhället, ochitillämpning attroll och enute
allmänpraktiserandeblialternativetLuisforskning.för sinbara har attögon sersom

fördelarnarisk. Endennanågot minskarför tidåtminstoneläkare avsomsomen
diskrimineringfrånvarodenLuiså sidan,andramed forskaryrket, somavvaraanser

kanpåpekar hanforskarvärlden. Haniförstått realitet attsig hahan tycker vara en
andraexempelvissammanhang,i andrafå sigutseendetkomma anseromemotatt

Skånekom tillLuis föräldrarnormalitetsvenskfrån förmentavvikandehan äratt en
år sedan.från Chile för tjugoflyktingarsom

hadedärför hanfrämstLuis,viktig,Sommarjobbserfarenheten attresonerarvar
kundenågotkänslomässigt,ochbarn tänkerfått insikt i hurstörre somreagerar

blirarbetsmarknadsperspektivföräldraskap. Iframtidavidtillkomma ettnytta ett
framti-förskola ivill inte arbetaviktig. Luismindrefrån jobbdettaerfarenheten

från sommarjobbet:yrkeserfarenheteniändå relevansvissden, hanäven ser enom
jobbmittinte detjaginte det, ärjagalltså, skoj jobb,detJa, trorär trorett men- mina planerdå, jaghärhållit med detjag haderiktigt. Visst, tappargärna men

jobbet,härpåverka yrkeslivet det attju. kandå, det jag vill Det ävengöra som
nåt kommunicerarframåt,blir sättkanskesocial, ellerblir att manmermerman

ingenting.såsig, händerinte försnackarbättre, för att man
entydig;interiktad,förhållandevis äntydlig ochutvecklingsplanLuis är somom

hanegenskapervalsituation. De sätteruppskjutenså innehåller denframgått enovan
intervjupersonernaandrafrån dedel demsig till vissskiljervärde i arbeteett som

angav.
nåt sånt. Attför ellerjag jobbarexempel styrelsentillkontakt medgodjag harAtt- utvecklarnåntingdetin här,jag ärjag hör hemma,jag känner attatt somatt passar

exempelläkarhållet, tilldragningsåhar jagdärföromgivning. Justminmig och en
händerdetpatienter,Då får alltidjagläkare.praktiserandeblijag skulle nyaom

varjevilljag vill Jagdetnånting varje dag, det göra. attnånting, lär sig äralltid man
utmaning.kunnadag ska ses som en

mål genomföra planer,ochinriktadtydligtförhållande Luis upprättaär attDet att
villochdessa,och draåterkoppla erfarenheterförhar beredskap nytta seatt aven

utmaning,kategori "arbeteHagströmsutmaning,arbetet gör avance-att somsom en
Luis15f. För1990,relevant Hagströmförfallerkompetensutvecklingoch smang

viktigast.kompetensutvecklingsmomentet ärochalltså utmanings-del detär som

Kristina

år17Kristina. Honprojektet äri det härintervjuadesmalmöboEn varsomannan
Tillstäderska.med sintillsammans äri Hyllielägenhetoch bor i mamma somen
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hösten ska Kristina börja åretandra gymnasiets barn- och fritidsprogram. Under
1996 arbetade hon förskola, för övrigt arbetsplatssommaren en samma som

Luis, på avdelning. Kristina nöjd med arbetsuppgifterna ochmen en annan var ar-
betsplatsen:

-Jag är blandnästan den övriga personalen, fast har inte riktigtsom en man
uppgifter dom andra, förutom det pedagogiska då, inte heltsamma som ärsom man

färdig Arbetsuppgifterna okej faktiskt. Visserligenär rätt har kanske disk ochman
så nån gång så där, så leker med barnen hela tiden och så. dagEnmen sen man

inteär den gårandre, ibland och tittar ankoma i parken, gårellerutsom man
så det roligt, jobbet.ärstan,

Det framkommer i detta citat Kristina ansåg hennes pedagogiska kompetensatt att
hade del brister. Det inställning få hennes sommarjobbskollegoren var en som av
delade. Denna inställning knappast slump; Kristina den enda devar en var av som
jobbade inom barnomsorgen gick gymnasiets barn- och fritidsprogram. Eftersom
gymnasiet har Kristina såtänkt sig påbörjamöjligt lärarhögskolansatt snart som
förskolelärarutbildning. Det just förskolelärareär hon vill bli, och sommarjobbet gav
henne alltså erfarenhet inom det yrke hon ville iha framtiden.

får-Jag liten överblick hur det bliröver jag fåtthar jobb, ochnär deten senare,
tycker jag bra.är

Kristina den enda de tjugo intervjuadeär för vilken sommarjobbet detav var samma
det föreställda framtidsjobbet, det vill det fallenda där arbetsmarknadsåt-sägasom

gärden måletmedöverensstämmer i utvecklingsplanen. Erfarenheten från sommar-
jobbet bygger hennes humankapital påtagligi utsträckning, fyraävenen om
veckor kortare tidsperiodär de femton veckors ingårän praktik i deten som gymna-
sieprogram gårhon på.

Förutsatt Kristinas i arbetslivet följervägatt utvecklingsplanen, så förefallerut
den bli rak. Valet yrke tycks inte någotatt resultatet inre meningssö-ettav vara av
kande, sedan tidigare etablerat fritidsintresse någonett eller specifik samhällssyn.
Vissa samhällsfrågor aktualiseras dock det framtidanär arbetet diskuterades i inter-
vjun. Kristina kritisk till nedskärningarnaär inom barnomsorgen, kritik ficken som

resonansbotten i för bli arbetslös hon färdigutbildad.näratt I övrigten oron var var
utvecklingsplanen tydlig, riktad och detaljerad.

Kristina rangordnade med arbetskamraterna högt, och kompetensut-samvaron
vecklingen i arbetet betonades enbart med hänsyn till arbetsuppgifterna, och inte till

Övergenerellt behov sådan utveckling.ett huvud arbetet livetochärav en taget
utanför påfallandearbetet åtskilt i Kristinas planer. I Hagströms begreppsmodell
förefaller beteckningen arbete utveckling i yrket" adekvat för beskrivasom attvara
Kristinas förhållningssätt till arbetslivet. Inom den kategorin hör hon till undergrup-

de vårdinriktade Hagström 1990, l9f.pen s

Deniz

fjärdeDen och sista intervjuperson detta vis heter Deniz. Hanpresenterassom
år16 och bor iär Botkyrka tillsammans med sina föräldrar. Mammannorra är stä-

derska och verkstadsarbetare. Tillär hösten ska Deniz börja börja detpappan natur-
vetenskapliga gymnasiet. Under 1996 arbetadeprogrammet hansommaren som
fastighetsskötare, sommarjobb han hyste blandade känslor inför.ett Arbetsupp-som
gifterna tyckte han inte alls om:

förraJa, veckan fick vi städa, vad heter det, såna här och det fan skit-soprum, var-
äckligt. Jag blev där, för jagnästan tänkte "25 i timmen, det här intespänn värtarg
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alltså. Menäckligtverkligendå jag", detslutarhär,får detvidet, göra varomom
då får väl slutadu"jadå hanhandledare,till min sägerdet omjag säger menom

för detfår i lön,duroll vadalltså, ingendet spelarlönen". Meninte tyckerdu om
Företagetkommunen.detdig den, ärpå företagetändå härinte dom utanär gersom

arbetsuppgifter, jagmig bättrenånting, dom kanellerhöja lönenintekan gemen
jag intetyckerroll.ingen Detegentligenså spelardetdom,gratis om,jobbar

dånånting,inte hadå skulle jagkanske,i timmen sagtfått kronorha 40skulle jag
Deti timmen.kronor ärför 25intedå, nöjt mig,ochstädatjag haskulle men

tilljag kommerför 40 närså jobbade jagåret spänn,alltså. Förraingenting, sen nu
obehagligt.så härså detkännsi timmen,kronor25

andramed deåtminstone tillsammansarbetsplatsen,braDeniz trivdes som-rätt
hanbehandlad, ochemellanåt orättvistsigDock kände han oensemarjobbarna. var

arbetsplatsen:anställdaordinariemed de

vi, domgångerfår änmycketordinariestyckenfinns flera treDet mermer,som- på,skitargjagsnubbenfår Den ärvikämpa, göra.inte menbehöver enasomens
förklara.intejag orkarskiter i det,jag

arbetsledareellernågon arbetskamratmedvaritduHar osams- såoch där,med domhunnitdå. faktisktharJagalltså arbetsledaren pratamed-Ja
går direkt till hansjagså jag tänktesiginte bryverkararbetsledaren, han attmen

chef.

arbetadesommarjobb. Förraåretsmedspeciellt nöjdDeniz inteNej, sommarenär
därdärför hani huvudsakbättretyckte han attoch detbyggjobbare,han om,som

där. Däremotlärde sigdärförhandledning, ochbättresåväl lönbättrefick mersom
"Drömjobbetframtiden. ärmed i attvill arbetavad hanför siginte klarthar han

utbild-satsninghårdalånga ochdeninförtveksamDenizläkare,bli är storamen
det.skulle klarahanosäkerredanHankrävde.det yrket ärning avomnusom
sakframtidsföreställning. EnsannolikinteönskvärdföreföllerPlanen menvara en

framti-fastighetsskötsel imedvill inte arbetahanför sigemellertid klarthanhar - verkstadsarbetareinte blivillyrken. Hanföräldrarnasförhållande gällerSammaden.
vården.inomeller arbeta

Tidsperspekti-riktad.inteostruktureraddiffus ochutvecklingsplanDeniz är men
framti-imedvill arbetaför vad hansigså inte bestämtlängeharkort. Han änärvet

gymnasiet,målet klaraförstadetsak i ärDenizIstället att somden. taget, avtar en
tyckerhanhonom,utvecklingsplaneniOsäkerhetenbörja till hösten.han ska oroar

Samtidigtframtidsyrke.förvill havad hanintehankonstigtdetsjälv är vetattatt
arbetslöshets-oroadhan bör överföreställning attocksåhanhar att mervaraomen

finns kravDeniz detuppleverUppenbarligentillfället attförvad han är.risken än
han har.vadutvecklingsplanproblemorienterad änstrukturerad ochhaatt meren

specifiknågonvarkenaktualiserasarbetenframtidaeventuella synsamtalenI om
meningssammanhanggivetingetfinnsintresse. Detnågotellersamhället stort

varie-erbjuderdetarbeteViktigast itill. ärarbete knyter attetttankarna anomsom
kri-starktDenizeffektkanarbetsmiljöbra attarbetsuppgifter,rande varavvara en

rangordnar hantillfälletlön. Föroch brasommarjobbetarbetsmiljöntisk mot en
han kommer vär-föreställer sigDeniz attarbetsuppgifterna, atthögrelönen än men

i framtiden.annorlundadera detta
sinfann iHagströmTomtill arbeteförhållningssättidealtypiskafjärdeDet som

"enarbetetförhållningssätt därhanbeskrivarintervjuundersökning somett sessom
förankrade" Hagströmoch löst"sökareungdomarnaförsörjning" och ärtillfällig

be-framtid in i Hagströmsarbete ochDeniz1990, 22. I settstort synpassars
arbets-förankradlöstDeniz förkallaorättvistdetGivetvisgreppsschema. attvore

löstmindreellervarkenochgymnasiet,börjat ärinteharmarkanden. Han ännu mer
redanså han sö-harålderi Däremotungdomar hansflestadeförankrad nu enän
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kande och hållningosäker inför arbetslivets möjligheter och hinder. Rent generellt
torde det alltså svårt påstå något huruvida Deniz sommarjobbserfarenhetattvara om
fyllde funktion i hans utvecklingsplan. Däremot det tydligtär Denizen haratt en

avvaktande hållning till det yrke sommarjobbetmer föraning för-som gav en om,
modligen grund sommarjobbet fastighetsskötareatt blev det blev.av som som
Endast under förutsättning det det enda alternativet tillatt arbetslös skulleattvar vara
Deniz kunna tänka sig arbeta fastighetsskötare.att som

Sommarjobbet och utvecklingsplanen: sammanfattning
Med undantag för Kristina, och hennes feriearbete, så visar dessa exempel hur inter-
vjupersonerna tyckte sommarjobbet passade deras utvecklingsplan.att Vissa heltvar

hålletoch nöjda med de arbete de hade haft, eller mindre säkramen var attmer
de skulle syssla någotmed helt i framtiden. Andra likaledes nöjdaannat medvar
sommarpraktiken, och tyckte jobbet i viss utsträckning dematt erfarenhetgav en

någotde kunde utnyttja i sittsätt framtida yrke, inte någotsom än direktom
En tredjesätt. intervjupersoner hållethelt och missnöjda med det arbetegrupp var

de tilldelats sin hemkommun, och visste i alla fall vad de villeinte iav göranu
framtiden:

Skulle du kunna tänka dig jobba såntmed här fastighetsskötselatt i framtiden-
Näe, jag inte det.tror-

-Tycker du du har lärt dig nåt inför framtidenatt det härav
Ja, del saker. Att jag ska jobba bättre i skolan, jag måste skaffaen bra utbild-att- en

ning för få bra jobb. Man, år16 Alby, Botkyrkaatt ett ,
Huruvida sommarjobbet passade utvecklingsplanen eller inte föreföll inte någonha
avgörande betydelse för ungdomarna. Det inte för förbättra sin arbetsmark-attvar
nadsposition intervjupersonerna hade sökt till sina hemkommuners respektivesom
projekt. Det framgår tydligt intervjumaterialet. Man knöt inte några för-störreav
hoppningar till sommarjobbets förmåga öka det individuella humankapitalet. Påatt
denna punkt delade inte Storstadskommitténs förhoppningar sommarjob-man om
bets betydelse. Det skäl oftast och slätt villerätt tjänaattsom angavs var man pengar.
Något motiv föreföll inte aktuellt. Kanskeannat just därför överlag mycketvar man
kritisk till den låga lönenivån.

Hur ska då frågan sommarjobbets betydelse för ungdomarnasman svara om
yrkesplaner Det i viss månär avhängigt i vilken utsträckning tycker attman en
sommarjobbsverksamhet bör utformas så ungdomarna får erfarenhet frånatt ett yr-
kesområde de själva intresseradeär och vilka krav ställersom av, attman sommar-
jobbet ska fylla funktion i ungdomarnas utvecklingsplan. Ju krav ien störreegen
detta hänseende, desto mindre betydelse hade sommarjobbet. Det väldigt få in-var
tervjupersoner fick arbetslivserfarenhet från yrke de ville arbeta med i fram-som ett
tiden. Men med kommunernas dettai avseende mindre ambitiösa målsättningar så
behöver inte sommarjobbsåtgärdema betraktas mindre lyckade. Huvudsakensom

ungdomarna fick arbetslivserfarenhetatt huvudvar över För ungdomarnastaget.
del det däremot i första hand inte yrkeserfarenhet,var ville ha medpengar, som man
sig från sommarjobbet.

Huvudmännen i projektet avsåg alltså överföra generell arbetslivskun-att en mer
skap till ungdomarna, någonoch inte detaljerad yrkeskompetens för ochmer var en

de deltagande individerna. Men hur dådet med den allmännaav yrkeslivssociali-var
sationen I vilken utsträckning tyckte ungdomarna fåtthade delatt taman av en
tillvaro där kraven annorlunda i skolvärlden Denna frågaän kommer diskute-var att

i avsnitt.nästaras
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miljödisciplinerandeochkrävandeArbetsplatsen som en

sommarjobbsprojektenbakomhuvudmännenkommunalade somhuvudsakiDet var
arbetsplatserna,går tilldethurdeltagarnaläraskulleferiearbetethoppades att
ungdomarnaskullesommarjobbetinledning. enframgåttvilket gerapportensav

skolan.de slutarfram,på dem längre närställaskommerde kravföraning attsomom
Frå-målformuleringar.sinasyfte idettadäremot intenämndeStorstadskommittén
del iemellertidingickkravarbetslivetsupplevde enungdomarna somhurgan om

uppdraghade iutvärderingsprojektdettafrågeställningarfyratredje deden somav
utsträckningvilkenfrågan iocksåproblemområde hördeTill dettabesvara. omatt

månvissoch isocial,sommarjobbsverksarnhetenuppfattadeungdomarna som en
konventionellt arbete.slättochsåg det rätt ettåtgärd, ellerövervakande sommanom

ömsesidighe-problemornrådet, och rörovannämndadettillfråga hörEn somannan
frågafick. Dennalön dedenungdomarnasdensommarjobbet,i är synomten

avsnitt.i dettasistdiskuteras

övervakningSocial

dimension iövervakandenågon socialtuppfattade som-Frågan ungdomarnasom
skulllönenshuvudsakligen förkortfattat. Detbesvaraskanmarjobbsprojekten var

avsnittet.förrai slutetnämndesvilketsommarjobb,sökteintervjupersonerna avsom
ungdomar-bakomtvångsmekanismernågradet intemärktesintervjumaterialetI av

ståndtillkomansökanfalliendastprojekten. Dettillansökningar ett somvarnas
frivil-heltså måttoföreföll iprojektenDeltagandet imed kuratom.samtal varaefter

föräldrarnafall hadevissaalls. IintemärktesdeltaNågon motviljaliga. attmot
intervjupersonensmellannågon konfliktvaritaldrighadedetpådrivande,varit men

önskningar.föräldrarnasrespektive
mellanangelägenhethandi förstasommarjobbetförstodUngdomarna som en
inblan-dem inteföreföllinstanserkommunalaAndraarbetsgivarna. varaochdem

ingickdetha upplevtskulle etttecken att mo-fanns ingetoch detdade, att man
detneutralheltVerksamhetenprojektet.övervakning i syntes per-social urment av

inteochsida,från föräldrarnasupplevde komalltspektivet. De krav trotsmansom
ifrån.någon annanstans

kravskolvärldensochArbetslivets

vilka kravOchsommarjobbetunderställdesdå till de kravsigställdeHur somman
ungdo-läravilleframhöllsmålsättningBotkyrkas attställdes Idet mansomvar
viktenblandbetonadessammanhanget annatdetkollektiv. Iifungera ettattmarna

ochföreföllarbetsuppgifteruthärda monotonaochutföraså krävdes somnärattav
tidpunkt.uppgift vidutföra rättochtiden rättviktenostimulerande, attsamt passaav

just kravenochlydnadspliktenintervjuernafokuserades iaspekterDe varsom
allmännadiskuterades iocksåfrågan termer.tidspassning, även merom

punktenPå härskolvärlden denocharbetslivetmellanjämförelsenutföllHur
tyckteNågra intervjupersoner atterfarenheter.skildavittintervjupersonernahade

tvek-ochambivalentafåtalochskolvärlden,hårdare kravställde än ettarbetslivet var
ställdeskolvärlden störretycktedeÖverraskningen attDet att somstora varsamma.

åsikten.dendemånga motsattalikaarbetslivet nästankrav avsom varän somvar
nivå, ochgenerelldiskuteradesfråganredantydligblev närvariation enDenna
ställethade. Ijobbför slagsvad detsambanddirekt varsåledes ingethar manvar

här.betydelsevisshadejämförelsenutgångspunkten fördet ensom
frivilliga.månvisskrav iskolvärldenspåpekadeMånga intervjupersoner varatt

gjordetiden ochpassadeelevmellan manvälja somkundeMan att somvara en
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tillsagd, och elev inte gjorde detta. Detta drag frivillighet gjordeen som attav en
del karaktäriserade skolan krävande miljö, medans andra, paradoxaltsom en mer

tyckte den mindre krävande.attnog, var

-Det egentligen hårdareär i skolan, så, försäger det gäller nå vissom man att en
nivå, det gäller liksom uppnå saker hela tiden. Man måsteatt bli bättre och bättre,

sina studiergöra och blir underkänd då måste plugga då måsteännuman man mer,
detgöra och igen. Men i arbetslivet,man där baraom singör syssla,om som man

vad måste behövervet göra, inte tänka. Somman skaman städa ellerman om man
så, då baragör sitt jobb, går hem, det liksomärman rutiner varjesen man samma
dag, i skolan måste lägga mycket, mycketmen energi. gårDet inteman ner attmer
bara sitta lektionena och bara där. måsteMan sig, bådeanstränga fritidenvara
och vardagama. Kvinna, år,16 Fittja, Botkyrka

-Tycker du hårdareställer krav iatt arbetslivet i skolvärldenänman
Ja, det helt klart,gör i skolan måste liksom sköta sig själv så.ochman, Arbets-man-

livet det väl djungelnsär lag liksom. hårdareDet jag,är i skolan fårmer tror man
inte riktigtgöra, vill, paus jo, det klartär kansom man men göraman att man som
vill ändå. Vill inte plugga, så pluggar inte,man då får dåligaman man men man

betyg, det tillär själv. Men i arbetslivet detär måsteupp en attmer som man passa
sig, går lönen kanske. Jag inte så mycket detannars jagvet detner, ärtrorom men
så. Kvinna, år,17 Rosengård, Malmö

Så länge hölls på denna nivågenerellaresonemanget det också del intervju-var en
helt hålletoch jämställde kraven i de bäggepersoner miljöerna.som

-Det ungefärär i skolan ju, ska komma i tid och ochsamma medman ta taansvar
sig sina saker, på arbetsplats. fårVi höra mycket dom vårisom klassen om som
inte med sig material så,och dåtar och lärarensäger ja detta vår arbetsplatsär och
ni ska ha med det ska ha ju. Jag inte det skillnad.er tror är Kvinna,som storen

år,17 Hyllie, Malmö

fråganNär konkretiserades till kraven på lydnad och tider, så förändradesatt passa
till viss del. Nu det fler tyckte arbetslivetsvaren ställde hårdare krav, ivar attsom

synnerhet vad gällde kraven på lydnad. Skolans lydnadskrav beskrevs betydligtsom
förhandlingsbara. ÅI arbetslivet föreföll de absoluta.mer andra sidan tycktemer

många skolans krav tider hårdare.att att passa var

För mycket göra Fel bakgrundatt

I sammanhang kritiserade någraett annat intervjupersonerna från Botkyrkaav ar-
betsplatsens reglemente. Flera de feriearbetat fastighetsskö-av ungsomar som som

tyckte de blev orättvisttare behandladeatt arbetsplatsen. De tyckte de blev utnytt-
jade, och tilldelades arbetsuppgifter de ordinarietyngre än anställda se citat 2även

l och citat 2 32:s s

Vad tycker du lönen dåom-
Den så liten faktiskt,är rätt tänker hur mycket vi arbetar. Vi görom man nästan-

dubbelt så mycket vad domän andra alltsågör, dom ordinarieär anställda.som som
Man, 16 år, Alby, Botkyrka

Vad denna känsla ha blivit orättvist behandlad bottnaratt i svårt Efter-av är säga.att
direkt observation inte ingick i utvärderingens såmetod,som finns det inte tillräck-

ligt underlag för ungdomarnaavgöra blevatt tilldelade fler arbetsuppgifterom än
de ordinarie, eller det rörde sig missuppfattning från ungdomarnas sida.om om en
Förmodligen fanns det hel del arbetsuppgifter utfördes utanför deras synfált.en som
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fastighetsskötama tyckteförhållandebeaktansvärtMen det är att merpartenett av
ordinarieupplevde debehandlade. Dessa ungdomarsig ha blivit orättvist att an-

specielltoch inte uträttadeåkte på flakmoped och övervakade dem,ställda mest runt
själva.mycket

erfarenheter.påtagligt redogöra för dessaofta angelägnaUngdomarna attomvar
ochfrågor intervjuerna,med mängd olika underaktualiserades i sambandDe en

Frågan i intervjun. Detnågra dök alltid tidigtpåtalades vid tillfällen.spontant upp
fallen.arbetsuppgifter i de häralltså missnöje med fördelningenfanns djuptett av

upplevdes i de härarbetsuppgifternaOrdergivningen och kraven utförandet av
fallen orättfärdiga.som

sommarjobbamafråga hade tilldelatFörvaltningsföretaget i förnekade att ex-man
också tillräck-inte hade lagt nedarbetsuppgifter. beklagademycket Man atttra man

sågnågotsommarjobbarna,handledningligt mycket somsom manavresurser
såg flerai det faktummissnöjet. möjlig orsakmöjlig orsak till En attmanannanen

praktiska arbetethade informerats vad deti verksamheten inteungdomarna omav
innebar.

konflikt i etniskatolka dennaVissa kommunala tjänstemän benägna termer.attvar
svårare andrabakgrund har haftmed utomnordisk änMan mänatt ung-ungamenar

verksamhetsberättelsenarbetsledares auktoritetskrav. Isvenskadomar att acceptera
års blandsommarjobbsprojekt anmärkerför 1996 annat attman

svårast finna sig tillrättaungdomarna haftdel de utomnordiskaen attstor av
renhållnings- och park-utföraarbetsplatser till exempeltypiskt svenska attsom

1996,sommarjobb 7.Verksamhetsberättelse. 500arbete" Botkyrka kommun: s

arbetsresul-förväntadekonflikter regler ochverksamhetsberättelseI denna antas om
hemspråk. vilkenmestadels sitt luppstå därför ungdomarnabland pratarannat atttat

"legiti-bakgrundmån ventilerades i intervjuerna bördet missnöje mot av ensessom
teckensvårt finns dock ingamitetskonflikt etnisk grund Detär avgöra.att en
ifrågasattesArbetsledamas auktoritetsådan konfliktorsak i själva intervjumaterialet.

invandrarbakgrund,förvissomissnöjda ungdomarna hadehuvud inte. Deöver taget
från Finland,Sverige i första handkommit tillföräldrarna hade mensom vuxnamen

så iarbetade ungdomarnarespektive Turkiet. SomChile, Syrienäven angettsovan
sådana med varandrai inte kundemestadels gick prataattman par manpar, men

tillsammans medhemspråk: föräldrar arbetadenågot pojke med chilenska enen
arbetet imissnöjet beroddeoch Syrianska föräldrar, Ompojke med turkiska etc.

gårbakgrund,arbetsledningens etniskaetniska bakgrund, ellersig, ungdomarnas
alltså inte bedöma här.att

anpassningssvårigheterSjälvupplevda

effektiv disciplin-generellt varithade arbetsplatsenvilken utsträckningI rent en
hadefråga tyckte dedirekt huruvida ungdomarnaerande miljö ställdeJag atten om

kanskeIntervjupersonemassvårt sig till arbetslivets krav.haft att svar varanpassa
anpassningssvå-hade haftnågon tycktelite överraskande. Det inte attsom manvar
såhårdare föreföllmån arbetslivet ställde krav,righeter. tyckteI den att manman

förbehållslösa punkten.den härAlla ochtill fullo dessa.att acceptera var ense
gåtthade smärtfritt.till arbetsplatsensupplevde anpassningenMan att normer

svårt arbetslivets kravhaft dig tillduHar att anpassa-
skulle sommarjobba.mig mentalt för jagNej, nej. väl det jag förbereddeDet är att-

så ungefärjobbetjag skulle slita, det härhade verkligen tänkt ärJag att som en
inställd jag skullejobb, jagskratt Nej, nej, visst detsemester är attett varmen

år, Botkyrkaså... Kvinna, Alby,få i hela Botkyrka, 17skrubba varenda trottoar
svårt sigdet varit-Har att anpassa
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alls, nej, gått-Inte nej. Det har hur smidigt helst. hjälperDom till ochrätta,som en
får med och hur dom Man liten i början,gör. ärman vara se som en svans man

känner sig nånting,bara i och inte till så flyterär vägen slutvetsom om man men
bara in. år,Kvinna, 18 Hyllie, Malmöman

tolkningEn denna till problemfria och smidiga anpassning kan attav synes vara ung-
intedomar alltid de anpassningsproblem" vuxenvärlden Detta kanser som ser. vara

tecken brist på kunskap och erfarenhet arbetslivet. En tolkning,ett en om av annan
förmodligen rimligare, flestade intervjuade hade arbetslivserfarenhetär är attsom se-

dan tidigare, gåttoch samtliga hade igenom två veckors praktikperiod i högsta-att en
diet. Skillnaden tvåmellan veckors praktikperiod fyraoch veckors sommarjobbetten

såbehöver inte Den skillnaden kanske sommarjobbetstörstastor. attvara var gav en
inkomst. l den bild ungdomars arbetslivserfarenhet Storstadskommittén ochav som
de respektive kommunerna såförmedlar aldrig PRAO-perioderna. De förefal-nämns
ler inte gälla riktiga arbetslivserfarenheter. intervjuernaI nämndes ofta praktikpe-som
riodema och tidgare sommarjobb i andetag. Sommarjobben föreföll inte hasamma

kvalitativt annorlunda bild arbetslivet fyra pågickunder de veckor dessagett en av som
PRAO-praktikerna, fanns.än undantagäven om

frånDet samlade intrycket alltsåintervjuerna blir ungdomarna i utsträck-att stor
ning kände sig färdigdisciplinerade för arbetslivet. Sommarjobben föreföll inte ha lagt

såtill mycket till den redan existerande kunskapsstocken. En möjlig tolkningannan
givetvis frågor formulerades utifrånär föreställningatt rapportens atten om sommar-

jobbet hårdarekräver disciplin vad det de facto måste påpekasSamtidigt detän gör.en
variationema i arbetslivserfarenhet mindreFör dettarättatt stora.var en grupp var

sommarjobb den första kontakten med arbetslivet förutom just PRAO-perioderna; de
flesta hade jobbat med tidigare. En mindre intervjupersoner hadeannat annan grupp

frånerfarenhet flertal arbeten, och hade jobbat tonåren:sedan de tidigareett extra

-Jag har jobbat mycket, jag har jobbat och i cafeteria, sårätt och harrestaurang
jag jobbat i klädbutik, vanligastedet jobbet, det jag har jobbaten mestmen som
med, det har varit inom restaurangbranschen. jobbatJag har diskare jagoch harsom
stått i kassa, lite varje kan så,Det helgjobb och jag har jobbatsäga. är rättav man
mycket hos min morbror, i hans livsmedelsaffär, såoch i pizzerian då, där jobbade
jag månader året.förra Det förra i Göteborg, jag jobbadetre rättvar sommaren, nere
så mycket där. Det där andra jobbet, där jag jobbar på helgerna, det tillfälligt,är mer

dom behöver personal kvällen.när Det kul jobbigt, fick träffaextra var men man
så mycket folk fått mångarätt Jag har redan erbjudanden jobb, dom harnytt om

frånringt mina gamla arbeten, och har jag kompis då,jobbar hotellnu en som
husfru. såDet enkla uppgifter, och dom hotellet villeär rätt ha mig, domsom

ville jag skulle börja jobba fördär, jag har jobbat i cafébranschen, så jag kanatt att
sånt.allt Dom ville jag skulle börja redan efter det jag har slutat det här."att attnu,

Kvinna, år,17 Fittja, Botkyrka

sådanaI fall hade redan tidigare arbetsplatsemas regler ochanammatman normer,
och sommarjobbets disciplinerande såmiljö hade inte mycket tillföra.attmer

ochLönen dess betydelse

sommarjobbEtt inte enbart förknippat med krav.är Som ersättning för utförda ar-
betsuppgifter och fårarbetsplatsen någralön, förnärvaro den allraman en egen
första lönen någonsin. Vilken betydelse hade denna förlön ungdomarna be-Vad
tydde sommarjobbet ekonomisk synpunkt Att tydliggöra sambandet mellan ut-ur
fört arbete och inkomst för områdenungdomar i socialt huvudmål-utsatta var en av

Ävensättningarna med SK:s garantiprojekt. Malmö stad underströk den privateko-
nomiska aspekten, annorlunda perspektiv.ettmen ur
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endakompakt. Enlönenivån sommarjobbenimissnöjet medsigvisadeDet att var
imissnöjdaövrigatillräcklig, deellerbratyckte lönenintervjuperson varatt var

nämndesomständigheterförmildrandeVissautsträckning.påtagligmindreellermer
i "Performancesig intervjupersonernareserveradeförsta handkritik.dock i denna I
dålig ersättningdetVisserligen tycktescen"-projektet.Buttericks att var enman

så tycktenämndesinte klagaville attsjälvajobb,för manovanett sommanmen -
deltagithadearbete, ochkurs gärna utanänverksamheten ett manensnarare var

dåliganämnde kommunensBotkyrkaungdomarnaNågranågon ersättning alls. av
snålt ochså tilltagen,ersättningenorsak tilltroligekonomi avatt envarensom

sommarjobbsverksamhetensåginsåg kommunen ettpåpekade hondem somattatt
billigt.arbetsuppgifter utfördavissatillfälle till att

Å intervjdepåtagligt hos delmed lönenmissnöjetsidanandra stort avenvar
från före-halveratsfall hade lönensommarjobbat förut. Ihade ett parsomsoner

också iförstärktesmed lönenMissnöjetföretag.i privatagående arbetensommars
tyckteintervjupersonerarbetsuppgifterna. Dessamedmissnöjdfall därde man var

arbetskraftändå fick derasarbetsgivarenfå uppgifterlättarehade kunnat näratt man
avskräckalönenivån skullelågadenbefaradeintervjupersongratis. En attannan

sommarjobb.sökafrån huvudsjälvinte henne överungdomar tagetandra att-- betydelsearbetslinjensunderstrykaambitionstorstadskommitténsMed tanke att
värd beakta.anmärkningkritiskakan denna attvara

mellanlönenivån sambandetkritikenantyderomständigheterUnder alla attav
Påfal-intervjupersonerna.fast etablerat hosredan verkarinkomstarbete och vara

utförthararbetetyckte detanmärkningengjordes denlande ofta attatt varmanman
medvetnafå. Intervjupersonernaskulle kommavadän attvärt varmanpengarmer

denbetydligt högrevanligtvislönernalön, och ärmedförarbete attatt enom
Ändå hushål-tjugoi deåtminstone förälderarbetsmarknaden.reguljära avsexenvar

alltsåinnebärterminologistorstadskommitténsMedarbetsmarknaden.utanförlen
alltså faro-sig i denfamiljer befannintervjupersonemastredjedeldetta näraatt aven

samban-få legitimitetriskeradeinkomstbidragsambandetdär att somsammazon -
l8ff.1995:142,jfr SOU-inkomstarbetedet s

fritidskonsumtion,någottillanvändas änskulleutsträckning lönenvilken annatI
intervjuer. Iinte i allahushållskassan, diskuteradestilltillskottexempelvis ettsom

uteslutande gickså det lönenföreföll nästandiskuterades,dettade fall där omsom
sådanaUnderdatorer,kläder,konsumtionungdomarnas etc.till om-resor,avegen

handeni3000-3500 kronorändå nöjd medganskaständigheter att utvar man
veckors arbete.efter fyra

i intervjuernaframbetydelseekonomiska växersommarjobbetsbildDen somav
lönenivån, ochlågaMissnöjet med denmotsägelsefullhet.alltså visspräglas enav

jobbathadetjänat myckethade kunnatmedvetenheten att om manmermanom
tre-fyradeförväntanupprymdsida med översida vidställe, fannsnågot annat en

köpkraft dennaoch densommarjobbet,blev resultatettusenlappar somavsom
motsvarar.summa

kontextutvecklingsplanensochvärdeArbetets

inter-hur deintressetriktadefrågeställningarutvärderingsprojektets motEn av
de braVad tycktegenerell mening.såg iarbete att ettungdomarnavjuade en mer

kan sedanarbetetSynenskulle det haegenskaperinnehålla, vilkaarbete skulle
något idé- ellerGår hittadetomgivande kontext.medi samband att me-sättas en

socio-detdel av Hurplanernaochvärderingarna ärningssammanhang serensom
visstarbetetvärderade sätt,i Vilkaformatsde har ettkulturella utrum som

resonemang Vilkarespektiveunderbyggdesannat Hurgjorde detoch vilka ett
planvissmotiveraaktualiserades förtillvaroförhållanden intervjupersonensi att en
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studeraAtt värderingar

Studiet ungdomars värderingar idag väl etablerat forskningsfältär i Sverige.ettav
Såväl statliga forskningsinstitutioner privata företag bedriver forskning kringsom
detta fält. Institutet för framtidsstudier, Arbetslivscentrum, Ungdomsstyrelsen, Kai-

Future, Universum, SIFO och Ungdomsbarometem några de institutionerärros av
och företag för sig genomför olika undersökningar inom området. En statligsom var
utredning i Ungdomarsämnet, välfärd och värderingar, ocksåhar givits SOUut
1994:73.

Fokuseringen värderingar blir rimlig inom för individualistisk hand-ramen en
lingsteori, där människor handla i enlighet sinamed värderingar, och därantas hand-
landet kan förstås med hjälp kunskap dessa värderingar: värderingar blir in-av om
tentioner blir handlingar. Värderingar förstås alltså bevekelsegrunder försom som
handlande. Genom studera ungdomars värderingar hyser förhoppningaratt man

kunna förutsäga hur de ska handla i framtiden,attom som vuxna.
Studiet hur ungdomar värderar arbete också etablerat forskningsfält.är Ettav ett

intresse bakom detta handlar behovet förutsäga eventuella glapp mellanattom av
å sidan ungdomarnas vilja vissa åarbeten och andra sidan den framtidaatt taena
arbetsmarknadens utbud anställningar. påtagligasteDen tendensen har fram-av som
kommit i denna forskning ungdomar prioriterarär arbetets immateriella egenska-att

De mänskliga relationerna och arbetets egenvärde kommer i första hand, och deper.
materiella aspekterna lön, trygghet, karriär kommer i andra hand Andersson,
Fürth Holmberg 1993, 55f; Gamberale Hagström 1994, 59f; Vogel 1994,s s s
146.

Ett vanligt beskriva dennasätt tendens detatt är värderar arbeteatt attse som man
efter värderationell logik, efter målrationell ellerän instrumentell så-en snarare en
dan Zetterberg 1983. Denna rationalitet dominerar i det förhåll-generellam mer
ningsättet till arbete. Samtidigt ocksåhar det framkommit ungdomar tenderaratt att
i utsträckningstörre ha instrumentellän attityd till de arbetenvuxna en som man
för tillfället efterfrågar Vogel 1994, 147. De oftast medvetna dåligaär sins om
konkurrensförmåga på arbetsmarknaden, och utgångspunktmed från de be-agerar
gränsade möjligheter faktiskt står till buds SOU 1994:77. Med dettarentsom
dubbla perspektiv blir arbetslivet uppdelat i två påpekar arbetslivsforskarensegment,
Ulla Amell-Gustafsson:

I det finns de jobb försörjer sig med just nu, i det andra finns de jobbena man
skall arbeta med i framtiden, det jobb skall bli identitetsarbetei Tillman som ens

jobben i det förstnämnda finns ofta instrumentell hållning; till jobbensegmentet en
i det sistnämnda finns ofta värderationell hållning"segmentet Arnell-Gustafssonen
1988. 27.s

Värderationaliteten och den instrumentella rationaliteten alltså existera sidaantas
vid sida hos många ungdomar. Det finns inte nödvändigtvis någon motsättning i

fråndetta: det förra perspektivet tittar in i den "fjärran" framtiden, från detman
in i den omedelbara framtiden jfr Hertzberg 1996, 70.senare s

Intervjupersonernas på arbetesyn
Även i denna utvärdering frågorställdes hur värderade arbete. Utfrågningenom man
skedde inledningsvis med frågor. månIden intervjupersonernasöppna spontana re-

utförliga, så fick de svarsalternativ, de tvekade ficksonemang utanvar svara men om

19
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fråntio svarsalternativ, vilka dede fick ställning tillde hjälp att tatraven, genom
stycken.fyraanmodades välja elleratt tre

då bra arbete skulle ha särklass viktVilka egenskaper tyckte I störstettattman
intressanta arbetsuppgifter.intervjupersonerna vid ha bra arbetskamrater ochlade att

ocksåsågs alternativet bra arbetsmiljö viktigt. Egenskaperviss utsträckningI som
vid tillfällen, och "karriär-anställningstrygghet nämndeshög lön" och tresoml

samhällsinsats av nmöjligheter till ansvarstagande",möjligheter n s: göratt man en ,, arbetsuppgifter och bra kontakter"ärliga arbetskamrater", "rättvis fördelning av
från alternativlistansporadiskt. Vissamed överordnade" omnämndes av svarenens

"flexibel arbetstid" och "mycket fri-fotnot 20, exempelvis socialt anseende"se ,tid", omnämndes inte alls.
egenvärde och mänskliga relationerungdomar värderar arbetetsTendensen att

alltså intervjumaterialet.materiella aspekterna bekräftas i det här Denhögre deän
får stå tillbaka för den värdeorienterade. perspek-instrumentella rationaliteten Detta

skillnaderpå fördelade sig jämt i intervjupersoner. Ingativ arbete störregruppen av
fråga. påtagligaframkom denna Den endai etnicitets-, klass- eller könshänseende

i utsträckning dekvinnliga intervjupersonernaskiljaktigheten de större änattvar
arbetsuppgifter viktig egenskap i arbete.manliga tyckte intressanta ettatt var en

få ungdomarna värderade isyftet reda vilka egenskaperUtöver ettatt som ar-
dåligafråganså diskussion bra ochbete, avsikten medäven att generera en omvar

Någonmålsättningen utveckladallmänhet. misslyckades.arbeten i Det mersenare
stånd, många påfallandetill ochdiskussion i detta kom aldrigämne av svaren var

frågan gickflertal fall uppfattades inte det ochkorta. I sätt avsetts,ett som svaren
meddå sannolik förklaring till den avsikteni helt riktning. En att senareannanen

frågan erfarenhet arbetslivet för liten förgick intet ungdomarnasär attatt av varom
området.påhunnit bilda sig uppsättning värderingarde skulle ha en egen

perspektivhade inte det dubblaDe allra flesta intervjupersonerna heller anammat
ingen skillnad mellanArnell-Gustafsson Man gjordese ovan. störrenämnersom

mångafå efterjobb kommer direkt skolan, ochframtidsjobben och de attsom man
för jobben. förefaller sannolikthade ingen preferansstruktur de Detännu attsenare

frånvaro förhållande intervjupersonerna endast högsthänger ihop med detdenna att
arbetsmarknaden, och skulle tillbaka till skolan. Dettillfälligt befann sig snart

något beredskap för vilket jobbhar inte haft behov utvecklaännu att att ta somav en
på och tvingats välja mellanhar inte kommit arbetsmarknadenhelst. De ännu attut

valsituationfria, rörliga och personlighetsutvecklande. Dennayrken varken ärsom
arbetsmarknaden där inte kan konkur-torde typisk för den position ännumanvara

egentligen vill ha.det jobbom manrera

kontextUtvecklingsplanens

till viss delanpassning till arbetsmarknadens realiteter prägladelägre gradEn av
förhållandenrelaterade förvisso tillutvecklingsplanema. antal intervjupersonerEtt

utformning. dock oftastpå för förklara planens Detarbetsmarknaden att envar som
tvåfråga. övrigt olikaför utformningen i I detförstärkning det primära skälet varav

tillintervjumaterialet: hänvisamotivera planen dominerade isätt attatt genomsom

20 möjlig-anställningstrygghet,socialt anseende,svarsalternativ i nämndordning:Dessa var
lön,flexibel arbetstid,intressantaarbetsuppgifter,högtill och initiativ,heter taatt ansvar egna

viktig sak för andramänniskorellermöjligheter till karriär, känner görattatt enman man en
påverkaarbetsmiljö möjlighet tillarbetskamrater,mycket fritid, brasamhällsinsats,bra samt att

ifrån Institutet för framtidsforsk-Svarsaltemativenkommer deenkäteromgivningen. enav som
Resultatet dennaundersökningsig i projektet 70-talisternas värderingar.ning använde avav

1993.Andersson, Fürth och Holmbergpubliceradesi boken 70-talister
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gymnasieutbildningen.sedan tidigare etablerat intresse eller tillett

såmin farfar levde berättade många gångerNär han hur det pilot. Hanattvar vara-
själv pilot, krigspilot. Jag vill bli civil pilot. alla fall, hanI berättade hela tiden,var

funderatoch jag har alltid hur flygplan lyfta såkan och där. Människan haröver
alltid drömt kunna flyga, nåntingoch för mig det fantastiskt. jagDet detär ärattom
vill bli. år.Pilotutbildningen eller sju Varje träffar jagdag människorär sex som

till mig "nej, svårtdu blir aldrig pilot, det för dyrt, det för för dig". Mensäger är är
såjag gillar folk till mig, för jag dåblir pilot, detnär säger när äratt sen som om

jag kommer bevisa för år,alla dom där dom hade fel. 16Man, Alby, Botkyrkaatt att

Biologi har alltid intresserat mig, jag har alltid tyckt det skoj. ville jagFörutvar-
hellre forska i kemi, jag såtycker inte kemi skoj längre, det blivit förhar liteärmen
mycket i det. Jag tycker inte det intressant sitta där och räkna molvik-ärmatte att ut

och molmassan eller såelementarpartiklarnas laddning och där, jagdet tyckerten
inte sånt Såskoj. Det hör fysiken till. jag tappade mitt intresse för kemi,är är attsom

forska biologiinom eller medicin, det har jag alltid velat Jaggöra.att trormen nog
jag har betyg till det. minaEtt intressen den mänskliga hjärnan,göra äratt att storaav

jag tycker underbart instrument. helt otroligt instrument,Ett faktiskt. Detär ettsom
helt otroligt, det här det bara fettklumpar nervtrådar, ändåoch och det kanär äratt

hel förmedlakropp, och snabba nervimpulser. tycker det otroligt.Jag heltärstyra en
år,Man, 17 Hyllie, Malmö

hade bli-Jag tänkt elektriker, kanske. har sökt till såJag elprogrammet, jagatt
försöker väl bli det. åt. hållaJust det elektriker jag lutar ska påJag medär mestnu
kretskort, framtidenoch i kommer det alltid finnas kretskort. Det finns väl alltidatt

så, sådatorer och jag jag så åtmin-kommer ha mycket ellerrätttror att att pengar,
tillräckligt med för klara vardagen i alla fall. år, Alby,Man, 16stone attpengar

Botkyrka

jag visste fanns såInnan det bam- och fritidsprogram hade jag tänktatt ett att-
Omvårdnadsprogrammet, och bli sjuksköterska. såMen fick jag reda detattsen

nåtfanns hette barn- och fritidsprogrammet då dåoch tänkte jag kan jagatt tasom
det ju, för jag intresserad såbam, det blir det istället. Kvinna, år,17 Hyllie,är av
Malmö

tvåDe här motivera valet skiljer åt.yrke sig lite De relaterar tillsätten att av som
intresse ofta i förflutna, fråndet och drar linje tidigarerätett tar avstamp ett eta-en

blerat intresse via den nuvarande positionen i utbildningssystemet fram till fram-ett
tida yrke. bygger sammanhållenMan berättelse med början, positionupp en en en
i mitten nuet slut. gårBerättelserna strukturerade och rationella:ärsamt ett man
på gångutbildning hållaför med sakerutrymme atten som samma ger en som

tycker intressanta och avpassad utvecklingsplanens slutmål.är är motman som
Det i huvudsak intervjupersoner med medelklassbakgrund planer bottnarär vars

i intresse. intressegrundade så måttoDe utvecklingsberättelsema slutar lyckligt iett
kommer etablera sig inom det aktuella yrket. En del berättel-att tror att attman man

längre och utbroderade, andra kortfattade och koncentrerade. intervjuper-är Enser
ville bilmekaniker, pilot och tredje kläddesigner.son en annan en

De hänvisade till sin gymnasieutbildning för utvecklingsplanen rim-göraattsom
lig resonerade inte Deras plan formade inte lika sammanhållensätt.samma en
berättelse. Utvecklingsplanen innehöll förvisso berättande och oftastett ettpresens
lyckligt slut, där fanns i någonregel inte förklarande inledning. Man kundemen
inte vända sig till sin personliga historia för planen rimlig. Startpunkten förgöraatt

2 förståsIntresse här i vardagligmening, i det med"fritidssysselsätt-närmastesynonymten
ning eller "hobby", inteoch i akademisk,sociologisk mening.en mer
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då valde gymnasieprogram.tidpunktförlades till denutvecklingsplanen man
oftaolikartade ochsinsemellanhade gjort visst valSkälen till vagtettatt varman

slumpartaderesultatföreföll valetformulerade. Ibland ett av merprogram varaav
så kundesåg till välja"icke-beslut" däriblandomständigheter, attattett manman

tidpunkt,beslut tillutvecklingsplanen avgörandeuppskjuta för samten senaremer
och hinder.arbetsmarknadens möjligheterövervägandenresultatibland ett avav

arbetsmarknadensalltså tillutvecklingsplanenfallet koppladesi detFörst senare
arbetarklassbakg-hadeSamtliga i den härmöjligheter.hinder och gruppenpersoner

könshänseende;etnicitets- elleralltså iskilde sig interund. Däremot grupperna
fallen.lika i bäggede heterogenavar

sammanhang.i vidareutvecklingsplanenandra placerafannsDet sättäven ettatt
tvåframkom dessadessa planerdetaljerade exempelavsnittet med fyraI avmer

Å vissframtidsyrket tillrelaterasidan kan Evase ovan.sätt en synman somena
Å sidan kanorättvisor. andraartikulerad kritik vissapå ochsamhället manen av

utveckla sittgenerell viljautvecklingsplanen tillarbetet iLuis relatera attensom
gång.kunnande under karriärensyrkesmässigaeget

fastautvecklingsplanenyrkesvalet imotiveraYtterligare att tasätt attett var
inte, huvudsakeninnehåll kommenteradesArbetetsvariationen egenvärde. varsom

stången. sistnämnda för-hålla Demonotoninframtida arbete kundei treatt ettman
l5ff.1990,Hagströmhållningssätten finns beskrivna Tom Hagtrömtill arbete sav

kontextualisera utveck-ellerolika motiverakombineradeUngdomarna sätt att
arbets-ofta nämndejagvanligaste exemplet nämndelingsplanen. Det att manovan,

förklarandeförstärkning denhänsynstaganden omstän-marknadsmässi avsom enga
först.dighet nämndessom

inredningsarkitekt allraellerkul bli dekoratör,väl tycka detJag skulle attatt vore-
så slopa den tanken. Menjag kanalldeles för kasshelst, jag är matte, nogman

får användanånting jag rita ochdärscenograf, eller reklamillustratör,ellerdekoratör,
Så sån utbildningoch klistra.pyssla och klippafantasi. älskar rita ochmin Jag att en

make-upartistut-också tillsökamåste jag funderarjag söka till Men att ensen.
make-upartist,ellerhudterapeuti Stockholm. blirterminer Därbildning tre man

jag skulleså tycker detalltså och där. Annarssminkar inför filmer att varaen som
så det.mycketinte jag tjänarkrukmakeri, jagkul ha tror attatt ett pengarmen

så framtidjagjag inte harsitta och dreja,varit jättekul ochDet hade stortror attmen
år, Hyllie, MalmöKvinna, 19i det skratt.

Även i Luis exempelförekom,motiv och drivkrafterkombinationerandra somav
naturkun-både intresse föralltså motiveradesutvecklingsplanenidär arbetet ettav

kompetensutveckling.kontinuerligmöjligheterna tillskap och

arbetslöshet,kopplad tillUtvecklingsplanens kontext
betydelsesommarjobbetstankarsjälvtillit och om

med hurutformning ihoputvecklingsplanemasutsträckning hängdevilkenl man
inomskiftade mycketför arbetslöshetensåg bli arbetslös Oronhotet att grup-om

inte alls arbetslös-och troddeminsta oroliga,till exempel inte detdelEn attvarpen.
något drabba dem:kundeheten somvar

bli arbetslösdu dig förOroar att-
på har kontakter. Kännermycketjag inte. Det där hängerNej, det gör manom man- också Mycket,jobb kandåså många kontakter, har säga.och harrätt manmanman

så och kännermycketfå Eftersom jag har jobbat rättjobb.mycket lättare rättatt nu,
fler. Blirså kännaså många arbetsgivare, lär jag kommaolika ännu presente-att man

hon känner,så domså och kännerför någon känner henne,rad man somsenman
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då gåroch det vidare liksom. Man telefonnummer här och telefonnummertar ett ett
där, och så vidare. har såJag lätt såjobb år,rätt Kvinna, 16 Fittja,säga.att att
Botkyrka

Andra intervjupersoner hade helt situationen arbetsmarknaden:en annan syn

-Att bli arbetslös, nåntingdet du förär räddärsom
Ja, det tycker jag jag Just det verkar med hög arbetslöshet.att nu, som vara nu,-

Det väl det blir liteär rädd för inte få någotkommer arbeteatt att att attman man
fårMen väl försöka det bästa situationen försöka fåochgöraattsen. man att ettav

arbete. år,16Man, Alby, Botkyrka

De här olika känslorna inför arbetslöshetshotet jämt spridda i Olikhe-var gruppen.
varierade inte i enlighet med klassbakgrund, hemvist, kön eller etnisk bak-tema

grund. fanns ocksåDet mindre antal intervjupersoner inte betraktade arbets-ett som
lösheten hot. I stället förknippade den vissamed möjligheter. Dessaettsom man
intervjupersoner hade föräldrar invandrarbakgrund inomarbetade medel-utan som
klassyrken.

Däremot hade inte utformningen utvecklingsplanen något urskiljbart och otve-av
tydigt förhållningssättetsamband med till arbetslöshetshotet. En del deav som var
tveksamma och osäkra inför framtida arbete inte lika oroade för arbetslöshe-ett var

andra intervjupersoner med utbroderade, genomtänkta och intressegrundadeten som
utvecklingsplaner, vilket kanske lite överraskande. De visste vad de villevar som
bli inte mindre oroliga för bli arbetslösa.attvar

Å andra sidan märktes skillnad mellan de med respektive intressegrundadeutanen
utvecklingsplaner vad förmåganden för såordna sig dentron att attavser egna
framtida tillvaron blir vill ha den. De intervjupersoner kunde relaterasom man som
sitt framtida yrke till intresse eller fritidssysselsättning uteslutandeett nästanen var

åsiktenden de hade fönnågan:ägde denattav

-Tror du du har möjlighet för såordna dig din framtid såblir villduatt att att som
ha den
-VJa, Ävenjag envis. Om nåtdet jag såär vill blir det oftast så,är liksom.som om
det till början inte går, och blir tjurig liksom, då blir jag envisare,ännuen om man
jag ska ha det, jag tänker inte fårmig förrän jag det jag vill ha skratt. Ja, jagge

det ordnar sig. Jag inte, jag försöker optimistisk. Kvinna,tror att 17vet men vara
år, Alby, Botkyrka

-Ja, det jag faktiskt, för jag inte särskilt jag såär oblyg och där, ochtror är rätt
jag har mycket kontakter inomrätt det jag vill syssla då.med, till exempel teater

år,Man, 16 Limhamn, Malmö

Bland de övriga intervjupersonerna, de motiverade eller kontextualiserade sinsom
utvecklingsplan på eller huvud inte hade någonsätt plan,överett annat taget var

oftast inte alls lika tvärsäker frågan:den härman man

Jag svårtinte, det i detta utgångsläget, såmedär säga mycket arbetslöshet,vet att-
och med arbetsgivare inte in Såungdomar. för tillfället det mörkttarsom ut.oss ser
Kvinna, år,19 Hyllie, Malmö

Det jag inte. Jag inte vad jag vill ha. på.Det kan jag inte Kvinna,vet vet ens svara-
år,17 Norsborg, Botkyrka

Rent generellt dominerade i vilket hyste tilltro till den för-synsättett storman egna
mågan utforma framtiden. Den önskade framtiden, den möjliga framtiden ochatt
den sannolika framtiden Mångaflöt ihop. intervjupersoner intog voluntaristisken
attityd den här punkten: allt krävdes för nå dit ville lite viljaattsom man var
och ambition. förutsättningUnder exempelvis skötte skolan eller repeteradeatt man
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lås.såtillräckligt mycket skulle utvecklingsplanen i
intressegrundad planVarför helt dominerade bland de hadedetta synsätt ensom

svårt lättare ha detta perspektivKanske det störreär säga. är attatt ser enom man
utanför kommande arbetet.samstämmighet mellan sin yrkesplan och livet det Kon-

i allaflikten tänkta yrkesrollen och rollerna i livet utanför arbetet tordemellan den
fåranledning till verkligenfall bli mindre. Man har kanske större att atten se man

ifrån åtminstonearbete vill ha, och blir därmed benägen bortse ellerdet attman
överindividuella hinder.undervärdera yttre,

framtida arbetslivsbanan skiljde sigsommarjobbets betydelse för denSynen
intressegrundadutvecklingsplanens motivering. hadelite beroende De ensom

någotansåg vetti inför framtiden sommarjob-plan i de flesta fall de lärde sigatt
någon möjligheternahade direkt betydelse för arbetslivet ellerbet, det sällantrots att

frågafå beskrevsarbete i framtiden. Vilken innebörd det kundeatt vara om mer
ingående innehåll:avsnittet utvecklingsplanemas lärde sig handskasi attmanom

umgås med och tidigare främ-med barn, med äldre, eller bemöta elleratt vuxna
sociala kompe-mande människor huvud Man upplevde dense ovan.över taget att

påentydigt negativaoch empatins räckvidd hade utökats. Dentensens synenmer
hadesommarjobbets framtida betydelse fanns istället representerad hos de intesom

utvecklingsplan.intresserelateraden

Arbete sammanfattande diskussionoch värderingar:

viktiga egenskaper hos arbete det inte enbartI samtal yrkesplaner och ärettett om
ocksåvärderingar förs fram. tillfälleredogörelse för intentioner och Det är ettsomen

då aktuali-retoriska framställningskonventioner och sociala positioneringargrepp,
8f. Redan innan slutar skolan och ska träda iHertzberg 1996,se utseras s man

högre ocharbetslivet har de flesta uppfattning vilka arbeten har statussomen om
bild arbetslivet byggs med hjälp föräldrarnas berät-vilka har lägre. En avsom av upp

råd och lärares undervisning olikatelser, iakttagelser, SYO-konsulenters samtegna
budskap. framtidamedierade Vad arbete och yrkesplanersägs är även ensom om

fråga kan och vad brukar föreställningar arbetevad Desägas sägas. omom som som
föds inte alltid i deras vardag. sociokul-och arbetsliv ungdomarna har Detsom egen

inte till arbetslivets ellerturella utvecklingsplanen formas i kan begränsasrum som
kärnfamiljens sfär.

utifrån innehållVissa motiveras arbetets eller dess symboliskayrkesplaner kan
måstemåste utifrån kanskevärde. yrkesplaner motiveras arbetets lön, ellerAndra

sigrimliga med helt pragmatiska motiv, vilka kantrovärdiga ochgöras rent teav
Möjligheterna till huvud ställa kravförskönande omskrivningar. överatt tagetsom

också. till yrkeskarriärvarierar Vilka förhoppningar kan knytaarbeteett man en
diskussionhögsta i samhället befinner sig. Eni grad beroendeär omav var man

tankegångarutifrån emellertid inte förts isommarj obbets betydelse dessa har rappor-
ten.

utåt, exempelvis arbetsmarknaden, lokalsamhället,vidare perspektivetDet mot
framställningskonventioner, traditioner och andrasamhället i etableradestort, sam-

anledningarnahälleliga eller tankemässiga strukturer saknas i denna Enrapport. av
diskussion vilka egenska-till denna lucka i undersökningen nämndes attovan, en om
intervjuer. Därmed intei arbete önskvärda uteblev i de flesta kanettper som var

tillföra särskilt mycket till diskussionen hur ungdomar värderardenna rapport om

22 Willis studieomfattandebeskrivning detta fenomenfinns i sociologenPaul berömdaEn av
1977, svenskengelskaarbetarklasspojkarsinsocialisering i arbetslivet, LabourLearning toav

från aktivalönearbete1981. En beskrivning svenskbotten lärarnasöversättningFostrantill av
påroll i denna etnologenAnders Björklunds artikel Labour svenskaLearningär toprocess -

Björklund 1986.
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arbete. tjugo kortfattade fråganDe finns i intervjumaterialet inte till-ärsvar som
räckliga för föra generell diskussion exempelvis värderingars fördel-att en mer om
ning i mångkulturelltsocial struktur eller samhälle. I den här harett rapportenen
studiet ungdomarnas arbete, arbetsliv och den framtiden i arbetslivetav syn egna
istället begränsats till diskussion utvecklingsplanemas form innehåll.ochen om

svårt utifrånDet förefaller intervjumaterialet peka specifikt idé- elleratt ut ett
meningssammanhang, förhållnings-diskurs, intervjupersonernas attityd ochen som

till arbete del förutsatt inte vårträknar med samhällessätt är att mesten av, man
basala kring såarbetets betydelse i tillvaron. Givetvis det lönearbetan-är attnormer
det dominerande livsform har överförts till de intervjuade ungdomarna. Detsom

någon låtafanns inte på någontinghade tanke arbetet grund-änatt annatsom en vara
läggande struktureringsprincipen i framtiden. den utsträckning förhållerI det sig

sådet viset, blir Storstadskommitténs upprätthållaambition elleratt restaurera ar-
betslinjen i det överflödi Arbetslinjen trådlöper redan rödnärmaste som en genom
intervjumaterialet.

Att hade internaliserat och arbetet den dominerandeaccepteratman synen som
strukturerande principen i tillvaron innebar dock inte redan hade utvecklatatt man
det dualistiska perspektiv arbete Amell-Gustafsson beskriver Manse x.som s
befann sig fortfarande avstånd frånvisst arbetsmarknadens realiteter. inter-Attett
vjupersonerna lade vikt vid de allmänmänskliga fåttkunskaper de hade understörre

sådanasommarjobbet, och mindre vikt vid kunskaper de kunde ha i dennytta av
framtida yrkeskarriären, kan möjligtvis effekt detta avstånd.ses som en av

Avslutande diskussion
Under 1996 diskuterades de kommunala sommarjobben flitigt isommaren massme-

Påfallandedia. ofta fördes diskussionen i kritiska Diskussionenordalag. centre-var
rad kring kommunernas ersättningar till de sommarjobbande ungdomarna, isom

påfallande låga.vissa fall Ett kunde TV-nyhetema botten-tag rapporteravar om nya
noteringar varje kväll. Bottenrekordet blev till slut fyra kronor i timmen,nästan satt
i stad i Mellansverige, där kommunen anordnade "förlängd prao". Ivästraen en
vissa sommarjobbssammanhan alltsådet rimligt referera till skolornasattvarg prao-
verksamhet.

Till vissa del initierades diskussionen i media informationsmaterialettav om som-
marjobb LO distribuerade, påoch basis den informationsammansattsom som var av

missnöjda ungdomar hade lämnat. LO startade i juni kampanj uppmunt-som en som
rade ungdomar blivit såvälilla behandlade eller utnyttjade sina sommarjobb,som
privata kommunala, höra sig till för syftedetta inrättad jourtelefon.attsom av en
Responsen blev och ungdomar hade anställts just kommuner hördeävenstor, som av

påtagligsig i omfattning.av en
De kommunala sommarjobben framstod helt plötsligt i dager. Iställeten annan

för omhändertagande arbetsmarknadsåtgärd såg många krasst utnyttjandeetten av
arbetskraft hade liten eller obefintliga möjlighet förmågaoch protesteraatten som

låga lönenivån.den vilkenI utsträckning den kritiken träffar Malmö stad ellermot
svårare ersättningsnivåBotkyrka kommun Den dessaär avgöra.att sattesom man

hörde ingalunda till de allra lägsta, till det fältet. Vilken löne-övreorter utan snarare
sättning svår fråga.den optimala eller rättvis I den härär ärmest rapportensom en
har fokus legat ungdomarnas sina sommarjobb. Vad de själva tycktesyn om
lönenivån framgår med all önskvärd tydlighet: de tydligt missnöjda.var

Tyngdpunkten i låg alltså frågordebatten sommarjobben ersättnings-om om
nivå frågor ocksåoch ekonomi. fanns i målformule-Dessa med verksamheternas

Såvälringar. Storstadskommittén Malmö stad gjorde vissa antagandensom om som-
marjobbets Fråganekonomiska betydelse i sina syftesbeskrivningar. i vilken ut-om
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sommarjobbsverksamheten uppfyllde huvudmannens eller Storstads-sträckning
på. Sålundamålsättningar emellertid inte ikommitténs ingick uppdraget att svara

frågan arbeteblev heller inte i vilken utsträckning arbetslinjens samband mellanom
inkomst tydligare för ungdomarna studerad i denna Ickeoch blev noggrant rapport.

frågan till antydas. inter-desto mindre har diskuterats, och konturerna kan Deett svar
åtminstone detvjuade planerade för yrkeskarriär, och tillvaro därungdomarna enen

bidrag inkomst.arbete och inteär som ger
frånyrkesområden, fas-lntervjupersonerna hade sommarjobbat inom vitt skilda

uppgiftertighets- parkskötsel till och improvisationsteater. Vilkaoch barnomsorg
Någrafråga ungdo-det beskrivs i avsnittet Arbetsplatser och arbetsuppgifter.var om

Missnöjetmissnöjda med sommarjobbet, de flesta i nöjda.stort settmar var men var
såvälfanns varit med andrabland dem hade arbetsplatser där kontakternasom

få,klienter/ kunder hade varit det vill de arbetsplatserarbetskamrater säga somsom
utgångspunktlåg nivå i intervju-karakteriserades genomtränglighet. Medav en av

ocksåmaterialet förefaller det dessa arbetsplatser lännetecknades lägreatt av ensom
få så ocksååterkopplig. fanns i fanns detgrad Förutom det närheten,attav vuxna

få då kvali-tillfällen ungdomarna naturligt kunde sin arbetsinsats destämma motav
tetsmått gällde arbetsplatsen.som

få klagomål arbetsuppgifter i inter-framkom och enahandaDet över monotona
vjuerna. perspektiv förefaller sommarjobbens räckvidd ha varitUr ungdomarnas

nivå. hadetillräckligt hög Däremot det flertal intervjuade tyckte deett atten var som
fått alltför ohälsosamma eller i fall meningslösa arbets-arbeten med tunga, ett- -

frånuppgifter. Klagomålen jobbat inom fastighets- och park-kom dem hadesom
någraskötsel. Missnöjet med arbetsuppgifterna förstärktes i fall ytterligare attav

arbetsplatserna de varit arbetasommarjobbarna upplevde att tvungna atten av
personalen.hårdare den ordinarieän

denna konflikt, utgjorde särfall, förefaller intervjupersonernasFörutom ettsom
gått åtmin-insocialisering i arbetslivets kravmiljö ha smidigt och smärtfritt. Det är

den bild ungdomarna själva kommunicerar i intervjuerna. Kraven harstone som
rimliga flertal fall tyckte till ochmestadels upplevts och relevanta. I ettsom man

hårdare arbetslivet. jämförelsenmed skolvärlden ställde generellt krav Iänsettatt
mellan skolvärldens respektive arbetslivets krav det ofta skolvärldenvar som var

utgångspunkt,jämförelsens och utfallet jämförelsen föreföll i dessa fall vara enav
hårda sig själv i Samtidigt det under-produkt hur krav ställde skolan. börav man

någonfråga insocialiseringen.strykas det här ungdomarnas bild Hadeatt var om av
frågan blivit litedet möjligt den problemfria bildenärsvarat attvuxen person

mindre entydig.
frivillighet.Ungdomarnas in i sommarjobbsverksamheten präglades Inteväg av

någoti fall upplevde sig ha blivit tvingad eller övertalad till arbetet.att taman ens
erhållits samrådfall sommarjobbet i med kurator, i dettaEndast i hade ävenett men

förfall betonade intervjupersonen frivilligheten i deltagandet. Den största moroten
låga ersättningsnivån, förhållandelönen, den kan tolkasarbetetatt trots ettta somvar

och inkomst redan fast förankrat i intervjuper-sambandet mellan arbeteattsom var
alltsåföreställningsvärld. ungdomarna själva sommarjobbetFör en ar-sonernas var

betsmarknadsåtgärd, inte socialpolitiskt och potentiellt övervakandeoch ett pro-
jekt.

23 så "fel"det de facto skulle ha varit förnekas företaget.Vem har "rätt" ellerAtt tasav som
såtill sådana ungdo-inte ställning till här. Uppenbart dock arbetet förlagt platserär att attvar

gång sågunder arbetets sällan de ordinarie anställda,och för de inte kundemesta vetamarna
intehur de andra arbetade.Det tydligt ungdomarnasförväntningar arbetetmycket är att

Påstämde med arbetsplatsensförväntningar och krav dem. eller hadeöverens sättett annat
från arbetsledningenssida misslyckatsmed ungdomarna kravensrimlig-övertygaattman om

uppstårhet. varför och under vilka omständigheter konflikt det här slagetHur, enen av
fråga,arbetsplats intressant dock inte kan utredashär.är en som
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karriärs-I eller arbetslivsutvecklingshänseende tycks det sommarjobbetsom om
varit långsiktigamindre viktigt. Sommarjobbet kunde dock bli relevant för andra

fåttintressen -jag nämnde i vissa sommarjobbhur tyckte sig ha störreovan man en
förståelse för åldrandetsbarns beteende och villkor, och trodde dennaatt ut-man

förmågaökade empatiska kunde bli funktionell i framtiden.
betydelsefullt fyraHur sommarjobb Hur mycket hinner förändrasär ett
Såvälveckor huvudmännen bakom de i beskrivna verksamheternarapporten som

SK knyter onekligen förhoppningar till tiddel dessa arbeten. Under fyra veckorsen
ska lära sig tydligare sambandet mellan arbete och inkomst, och internali-attman se

arbetslivets krav och ungdomar invandrarbakgrundFör med hoppas SKsera normer.
dessutom den kontakt med arbetslivet fyra veckor sommarjobb för med sigatt som

språkkunskaperna"ska stärka möjligheterna till integration och förbättra
Odaterat också så-pressmeddelande, Storstadskommittén. Botkyrka hysteI man
dana förhoppningar. Sommarjobbets tidsschema förefaller onekligen pressat.

principielltRent torde det rimligt invända sommarjobbets betydelse äratt attvara
beroende hur mycket arbetslivserfarenhet haft tidigare.ungdomarna sedan Förav
ungdomar fåhelt saknar erfarenhet arbetslivet kan sommarjobb vissettsom av en

Å tvåbetydelse. andra sidan har de flesta ungdomar prao-perioder vidveckorom
två tillfällen i grundskolan. Förutsättningarna för arbetet under "praon" liknar de
kommunala sommarjobbens förutsättningar. Ungdomarna in ikommer arbetet som

någon i den ordinarie arbetsstyrkan.ersättaextra utan atten resurs,
frågorNär Sommarjobbets betydelse eller insocialiseringen arbetsplatsenom

diskuterades i intervjuerna påpekades vid flertal tillfällendet fyra veckor trotsett att
allt såbegränsad period. hann inte lära sig mycket, och hannManrättvar en man
inte heller lära känna Sommarjobbet faktiskt erfa-arbetskamraterna. inte unikvar en
renhet för intervjupersoner någotde aldrig hade haft arbete. denNärens som sam-
lade arbetslivserfarenheten diskuterades föreföll prao-perioderna haft viss be-ha en
tydelse för ungdomarna. Visserligen sommarjobbet viktigare, tycktevar men man
oftast någondet inte kvalitativ skillnad mellan denna verksamhet ochatt var praon.

påpekas målformuleringbör först sist ingenDet utformadärattsom som om man
föreställer genomgångnasig det kommer förändrad individ det projektet;att ut en ur

färdigsocialiserad människa redo kliva arbetsmarknaden ochnästan att uten ung
in i arbetslivet. Sommarjobbet beskrivs på vilkenoftast början den isom en process

går frånungdomarna skolvärlden till arbetslivet.
Oavsett hur mycket eller hur lite lär sig under fyra veckors sommar-en ung person

så ändå frågajobb, erfarenheten i formell merit. Visserligen gäller inte samban-är en
det arbetslivserfarenhet, desto bättre position arbetsmarknaden undan-större

fråntagslöst: undersökning Schröder visar alltför erfarenhetLena att storen av
många okvalificerade bli l16ff.yrken kan black foten Schröder l996a,en om s

alltsåMen detta gäller enbart för dem har längre arbetslivserfarenhet, och knap-som
frånför nyutexaminerade gymnasieungdomar erfarenhetendast harpast som som-

marjobb och extraarbete under skolterminerna.
ifrågasattSociologen Carle har huruvida extraarbete skolterminerna all-Jan under

tid till för ungdomar Carle 1991. Visserligen kan extrajobbet kon-är nytta vara en
taktyta med arbetsmarknaden, och via de ofta informella kontakter etablerassom
leda till fortsatt yrkes-arbete, det leder sällan till varaktigt arbete ellerett ettmen en
karriär. Dessutom dessa arbeten ofta förlagda till arbetstider de flesta inteär är när
arbetar, och finns för fritiden 1991.Carle det risk passiviseras Carleatt attmenar en
Är den "inre" låg nivå frågagenomträngligheten i kontakter med ordinarieen om

såoch äldre arbetande, finns dessutom risk för fackligadet kunskapernaatten om
och frågor svårt fåarbetsmarknadspolitiska blir begränsade. kan kanske bliDet att

angåendekunskap exempelvis föreskrifter arbetsmiljön.arbetsrätten ellerom
I det sammanhanget kan de kommunala sommarjobben, de har organiseratssom

i Malmö och Botkyrka, fylla funktion. fick KommunalarbetarförbundetI Malmöen
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därplatserinmed läggautformades,platsutbudet rätt motmed vetoatt mannärvara
arbetsplat-På flestade allrahotade.intressenmedlemmarsansåg förbundetsatt var

sommarjobbandeinformerade defacklig kontaktpersonoftafanns det somenserna
ombud. Un-hade i egenskaphan/honuppgifteroch vilkahan/hon avvar,vemom

för ungdomarnamöjlighetbetydligtfinns det attomständigheter störreder dessa en
finns i arbetet.riskeroch vilkade harrättigheterfå information de somom

ordina-med äldre,mångaerbjuderarbetsplatsen mötengäller dettasynnerhetI om
intervjumaterialetförekommersommarjobbenmedmissnöjeanställda.rie Det som

medarbetsplatserferiearbetadefrån ungdomardeutsträckningihärrör stor som
medmissnöjedetBland fannsgenomtränglighet."inregrad ettlägre annataven

risker.arbetetsinformeradtillräckligthade blivitfall intei deljust omatt man en
dennabekräftas iungdomarviktig förarbetedimensionen ärden socialaAtt ettav

sommarjobbeterfarenheterpositivahadeintervjupersonerDe avrapport. som
anledningarnaarbetskamraternamedkontakternaofta godanämnde de en avsom

kontak-gälldeviktig, detGenomträngligheten ävenvarit bra.varför det hadetill var
Många intervjupersonerarbetskamrater.utanför skaranmänniskornamedterna av

människorsförståelse för äldrefåttförhållande de hade störrenämnde just det att en
kunskapen.nyttigaframtidenpåtagliga och infördensituationoch barns mestsom

värderade högst.arbeteockså egenskap hosdenarbetskamraterBra ett mansomvar
hand-avseendemedsommarjobbssverksamheternaorganiseradebättreJu var
utbytedestoarbetskamrater,med störrekontaktmöjligheter tillledning och vuxna

kan be-delsarbetskamratersommarjobb. Närvaronsittfick ungdomarna somavav
i arbetsplatsensguider infungeraoch dessutomutförda arbetetsdöma det art som

någonsommarjobben inte hargäller detsynnerhetbetydelsefull. I närsociala liv är
sigförväntas läradeutvecklingsplan, och detför ungdomarnasbetydelse somegen

ungdomarför de flestaSå förhöll det sigformmed arbetethar göramest att som
utvärderingsuppdraget.för det härinomintervjuades ramensom

stad960703.Malmö24 Konmmunalarbetarförbundet,Ingrid Ohlsson,Intervju med
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Källor

20 intervjuer med ungdomar i Botkyrka och Malmö, 9606-9608. Intervjuutskrifter
och band förvaras hos författaren.

Botkyrka kommun:
Intervju med Kjell Sjöström, projektledare 960614.
Kjell Sjöström 1996. Verksamhetsberättelse. 500 sommarjobb 1996.

Kommunalarbetareförbundet:
Intervju med Ingrid Ohlsson, Malmö 960703.

Malmö stad:
Intervju med Håkansson,Hans arbetsmarknadsförvaltningen 960702.
Intervju med Asta Sandquist-Söderberg, projektledare 960617.
Utvärdering "Ungdomi sommar 1994av
Asta Sandquist-Söderberg 1995. Utvärdering Ung i sommarav

Storstadskommittén:
Pressmeddelande, angående försöksverksamhet med kommunal sommarjobbs-en

garanti, odaterat.
frånPM Storstadskommittén 950925.

Västerås stad:
HåkanIntervju med Edlund 960823.
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