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Introduktion 

Detta häfte innehåller ett utdrag ur EAPN-publikationen. EAPN:s skrift 

innehåller både mer teoretiska inslag och praktiska exempel från olika EU-

länder. I denna sammanfattning är endast de mer teoretiska delarna översatta. 

Hela delen om de Europeiska Socialfonderna är utelämnad. Syftet med 

översättningen och urvalet är att presentera Aktiv Inkludering som är en 

strategi framtagen av EU-kommissionen, och EAPN Europas synpunkter på hur 

man kan genomföra denna strategi på ett sätt som skapar ett integrerat 

samhälle där alla individer och grupper är delaktiga.  

Denna översättning är tänkt att inspirera till att vi själva här i Sverige söker 

vägar att förverkliga det som Aktiv Inkludering står för. Några kommentarer 

och hänvisningar är tillagda av översättaren.  

Hela den engelska texten återfinns på EAPN:s hemsida1.   

Malmö den 10 november 2012 

Johannes Jörgensen 

EAPN-Skåne 

 

Innehåll 

 

                                                           
1 Se http://www.eapn.eu/images/stories/docs/eapn-books/2011-active-inclusion-booklet-en-web.pdf  
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1. Introduktion: Vad är Aktiv 

Inkludering? 

 
Aktiv inkludering är en strategi som tagits fram av EU-kommissionen. Syftet är 

att stödja människor som lever i socialt utanförskap i deras strävan efter ett 

värdigt liv. I detta ingår att ha ett anständigt jobb. För de människor som inte 

kan arbeta är målet att de skall få ett ökat självförtroende och förmåga att 

delta mer aktivt i de sociala sammanhang man tillhör… 

Styrkan i Aktiv Inkludering är att man har ett helhetsperspektiv. 

Minimiinkomst2, tillgång till social service och kvalitativt bra arbetsvillkor utgör 

hörnstenar i konceptet. Grunden för Aktive Inkludering är ett 

rättighetsperspektiv. Konceptets helhetsperspektiv skulle kunna bli ett effektivt 

redskap i kampen mot fattigdom, utestängning och långtidsarbetslöshet…  

1.1 Värdegrunden för Aktiv Inkludering 
 

Jag har en vän som är femtio år gammal. Hon har varit arbetslös i tio 
år. Hon var deprimerad och mådde dåligt. En dag kom två personer 
från arbetsförmedlingen hem till henne. De hjälpte henne med att 
skriva en jobbansökan. De visade henne hur hon skulle presentera sig 
själv för en arbetsgivare. Efter ett tag bröt kvinnan ihop. Hon sade 
”jag har lyssnat på det där I tio år. Jag orkar inte längre lyssna på det. 
Jag känner mej helt förstörd”.  (S. från Sverige) 

                                                           
2 Minimiinkomst är inte bara minimilön. I Sverige kan man säga att riksnormen för försörjningsstöd utgör 
minimiinkomsten. (Översättarens anmärkning). 
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Många fattiga människor skulle vilja arbeta. Att ha ett anständigt jobb med en 

lön man kan leva på skulle utgöra en stor skillnad för dessa människor. Det 

skulle ge dem möjligheten att ha en fast inkomst och att deras familjer skulle 

ha rimliga levnadsförhållanden. Det skulle ge dem möjligheten att vara 

delaktiga i samhällslivet, att ha vänner och att bygga upp ett socialt nätverk. 

Men många människor har inte dessa förutsättningar. En del vill arbeta men 

kan inte hitta ett anständigt jobb. En del arbetar under mycket osäkra 

förhållanden som inte ger en lön man kan leva på. 

Även om ett bra jobb är en väg ut ur fattigdom kan det aldrig ersätta 
människors rätt till ett värdigt liv. Det senare är en rättighet, oberoende av 
om man har ett jobb eller ej. 
 

 
 
EU-kommissionens  rekommendationer bekräftar ”individens grundläggande 
rätt till tillräckliga resurser och socialt stöd för att trygga ett liv som motsvarar 
människans värdighet”.  
 
Om minimiinkomsten är för låg eller alltför osäker blir det allt jobbigare för 
människor och livet känns alltmer hopplöst. Detta gör det i sin tur ännu svårare 
att söka arbete. Fattigdom handlar dessutom inte bara om pengar. Det 
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handlar också om bristfällig tillgång till social service – ett acceptabelt boende 
som man har råd med, utbildning och hälsovård, deltagande i det sociala, 
kulturella och politiska livet. Det handlar om rätten att bli behandlad som en 

människa, en individ med rättigheter, en person som bär på värderingar, 

talanger och utvecklingsmöjligheter. Människan är mycket mer än bara en 

del i ett ekonomiskt system.    

 

1.2 Vad den här skriften är till för 

 
Den syftar till att utforska strategin för Aktiv Inkludering i praktiken:  
 

• Att visa hur man lyckats förverkliga detta i praktiken 
• Visa på goda och dåliga exempel 
• Visa på centrala aspekter som gör att strategin kan fungera både på EU- 

och nationell nivå 
 

2. Minimiinkomst som grunden för 

Aktiv Inkludering 

 

2.1 Vad är mimimiinkomst? 

Minimiinkomst är det ekonomiska bistånd som människor erhåller när de inte 

har ett avlönat arbete. Det betalas i regel ut till människor som är i arbetsför 

ålder men som inte har arbetat tillräckligt länge eller tillräckligt regelbundet för 

att ha rätt till arbetslöshetsersättning. De kallas ofta för ”grundläggande 

skyddsnät”. Denna ”sista utväg” när det gäller inkomst är en social rättighet, 
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och utgör en av hörnstenarna i välfärdsstaten… Den utgör en garant för ett 

värdigt liv.  

När minimiinkomsten inte räcker till för att leva ett värdigt liv: 

”Minimiinkomsten gör att du överlever utan att leva. Jag har inget socialt liv. 

Mitt självförtroende är förstört därför att jag varje dag tvingas oroa mig för hur 

jag skall klara av dagen som kommer”3.  

 

När den inte räcker till för att täcka de allra nödvändigaste kostnaderna: 

”Jag har bara råd att köpa den allra billigaste maten. Frukt och grönsaker till 

barnen är för dyrt. Jag har inte råd med nyttig mat”. 

”Om du bara har minimiinkomst har du inte råd att betala hyran”. 

Vi ser hur maten blir dyrare, elen blir dyrare, levnadskostnaderna går upp, men 

bistånd och pensioner anpassas inte till kostnadsutvecklingen”. 

”Att leva på minimiinkomst är värre än att överleva. Om du inte ber om hjälp av 

människor i din närhet klarar du dej inte till slutet av månaden”.  

 

Att sörja för en rimlig minimiinkomst är inte bara en social rättighet. Det är en 

investering i människor, familjer, samhällsgrupper. Det är att bygga upp en 

social och uthållig ekonomi.    

 

Det innebär att: 

• Jag kan betala elen och andra räkningar utan att oroas för att den skall bli 

avstängd, eller att jag skall dra på mig en massa skulder och bli offer för 

lånehajar. 

• Jag kan planera framåt och koncentrera mig på att söka jobb eller börja 

en utbildning utan att behöva oroa mig för om ekonomin går ihop eller 

ej.  

• Det hjälper mig att vara mindre stressad. Det blir lättare att klara av livet 

och relationer till andra människor. Det hjälper mig att bevara hälsan. 

• Jag kan erbjuda ett bättre liv åt mina barn och undviker att de växer upp i 

fattigdom. 

• Jag kan börja tänka på att gå ut och träffa människor, skaffa vänner och 

skaffa nya sociala kontakter och nätverk. 

                                                           
3 Citaten är hämtade från de europeiska mötena för människor med erfarenhet av fattigdom – 2001-2009. 
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• Jag kan delta i lokala aktiviteter och bidra till att bygga upp den lokala 

gemenskapen. 

 

2.2 Fördelar för samhället – att bygga upp en social och hållbar 
ekonomi 

 

• En rimlig minimiinkomst leder till att människor kan bygga upp en 

tryggare livsstil och planera framåt. Man undviker en nedåtgående spiral 

som präglas av hopplöshet och en allt större utestängning. 

• Fattigdom på grund av alltför låga inkomster är en av de viktigaste 

orsakerna till dålig hälsa. Detta undviks med en rimlig minimiinkomst. 

Om människor är friskare minskar samhällets sociala och ekonomiska 

kostnader.   

•  En rimlig minimiinkomst skapar förutsättningar för att människor kan 

söka kvalitativt bättre arbeten. Detta leder i sin tur till en mer långsiktig 

lösning på fattigdomsproblemet.  

• Människor med en rimlig minimiinkomst har bättre förutsättningar att ta 

hand om sina barn och utveckla goda familjerelationer.  

• En rimlig minimiinkomst motverkar utvecklingen av en svart 

arbetsmarknad. 

• Det sociala kapitalet stärks, sammanhållningen i samhället ökar och 

social oro minskar. 

2.3 EAPN:s principer gällande rimlig minimiinkomst 

 

2.3.1 Ett värdigt liv 

 

Ett sätt att fastställa denna nivå är att man kommer överens om en viss rimlig 

levnadsstandard. Denna minimiinkomst skall åtminstone vara 60% av 

medianinkomsten4. För år 2010 blir det 137 640 kr5. 

                                                           
4 Medianvärdet anger det mittersta värdet. 

Sammanräknad förvärvsinkomst består av inkomst av tjänst och inkomst av näringsverksamhet. I inkomst av 
tjänst ingår förutom löneinkomst även inkomst från pension, sjukpenning och andra skattepliktiga ersättningar 
från försäkringskassan. Enligt SCB var medianinkomsten den 31 december 2010 i Sverige för personer över 20 
år 229 400 kr. 
 (Från SCB:s hemsida.Tillgänglig: http://www.scb.se/Pages/TableAndChart____303220.aspx)  
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Ett annat sätt är att räkna ut en minimilön utifrån de aktuella 

levnadskostnaderna. 

  

2.4 Oberoende av om man har arbete eller ej 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rätten till en minimiinkomst skall vara tryggad på lång sikt. Man skall inte 

tvingas ta vilket jobb som helst till vilket pris som helst för att behålla denna 

rätt. Många välfärdssystem utgår från att sökandet av arbete är både en rätt 

och ett åtagande man tar på sig. Men rätten till en minimiinkomst skall inte 

finnas på villkor att man söker ett arbete. Rätten till en minimiinkomst är en 

mänsklig rättighet (kombinerat med rätten till ett anständigt jobb och 

tillgången till social service). När man utgår från ett rättighetsperspektiv utgår 

man ifrån att de flesta människor både känner ett behov av och vill arbeta. En 

sådan mer optimistisk utgångspunkt när det gäller synen på människan är mer 

socialt rättvis och troligtvis mer effektiv.   

2.5 Lätt att förstå, tydlig och effektiv 

I de flesta medlemsländer har man problem med att inte alla som har rätt till 

olika former av ekonomiskt bistånd söker detta. Det kan bero på att det är 

krångligt och att regelverket är otydligt. Det kan också bero på att man blir 

utpekad och stigmatiserad om man tar emot stöd.   

                                                                                                                                                                                     
5 Översättarens anmärkning 
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2.6 Kontinuerligt och hållbart 

Ett av de största problemen för fattiga människor är att bistånden ofta är 

oberäkneliga. Detta kan bero på att utbetalningen av bistånd är knutna till vissa 

villkor. Det kan också bero på att en osäker arbetsmarknad där perioder av 

arbetslöshet avlöses med perioder av mycket lågavlönade anställningar. I 

omställningen mellan lön och mottagande av bistånd kan det uppstå 

väntetider. Denna osäkerhet kan leda till ekonomiska svårigheter, modlöshet 

och att man skuldsätter sig.  

Ett ”nerifrån och upp - perspektiv” där man bekräftar människors rätt till ett 

rimligt bistånd baserat på den enskildes behov och där man söker reella vägar 

till inkludering tillsammans med de berörda, skulle bidra till att undvika dessa 

fallgropar.     

2.6 En positiv relation mellan inkomst och löner 

En av de viktigaste beståndsdelarna i ”Make work pay” strategin har varit att 

minska det ekonomiska biståndet för att på så sätt motivera människor att ta 

jobb med usla förhållanden och mycket låg lön. Att använda ekonomiskt 

bistånd som morot och piska är inhumant och ett brott mot de mänskliga 

rättigheterna. Det orsakar svårigheter och stort lidande för de drabbade. Det är 

också kontraproduktivt och det bidrar knappast till att människor börjar 

planera sina liv och till att de med en positiv attityd börjar söka efter arbeten 

som är hållbara på lång sikt. Det är effektivare att utgå från en rimlig socialt 

hållbar inkomst. I detta ingår en minimiinkomst. Denna är en nödvändig 

förutsättning för inkludering. Lönenivåerna måste vara tillräckliga för att 

kompensera för bortfallet av bistånd som hyra eller barnbidrag. De skall 

möjliggöra ett värdigt liv och utgöra en rimlig ersättning för det arbete man 

utför… Relationen mellan minimiinkomst och minimilön skall utgå från en 

rimlig minimiinkomst. Minimilönen skall vara högre än minimiinkomsten, och 

den skall uppdateras regelbundet. Ett sådant koncept skulle garantera att det 

är attraktivt att söka jobb. Det skulle minska risken att leva i fattigdom fast man 

har ett arbete. Det skulle minska risken för att människor hamnar i fattigdom 

och utanförskap.        
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2.7 På nationell nivå6 

• Öka medvetenheten om värdet av en rimlig minimiinkomst för den 

sociala sammanhållningen och för en hållbarare ekonomi. 

• Garantera en rimlig minimiinkomst för alla. Denna skall vara minst 60% 

av medianinkomsten7. Den skall möjliggöra ett värdigt liv genom att 

införa Europeiska Rådets rekommendationer från 1992 och EU-

kommissionens rekommendationer för aktiv inkludering från 2008.  

• Att utveckla en metod där man beräknar en rimlig levnadsnivå som 

garanterar ett värdigt liv tillsammans med människor som lever i 

fattigdom… 

• Beräkna och utvärdera det positiva inflytande som minimiinkomst har på 

social sammanhållning, det sociala kapitalet och ekonomin.   

3. Tillgång till bra social service 

 
Att ha tillgång till offentlig service med bra kvalitet (framförallt hälsa, boende, 

transport, skolor, barnomsorg, utbildning) är av avgörande betydelse när det 

gäller att garantera människors grundläggande rättigheter och för 

förebyggandet av fattigdom8…    

                                                           
6 Här utelämnas de rekommendationer som görs på EU-nivå. 
7 Se fotnot 3. Som minimiinkomst i Sverige räknas ofta riksnormen för försörjningsstöd. Denna finns publicerad 
på Socialstyrelsens hemsida: http://www.socialstyrelsen.se/ekonomisktbistand/forsorjningsstod/riksnormen 
(Översättarens anmärkning)  
8 Originaltexten hänvisar till dessa områdens centrala betydelse för den öppna samordningsmetoden (OMC). En 
kortfattad beskrivning av OMC finns tillgänglig på: 
http://europa.eu/legislation_summaries/glossary/open_method_coordination_sv.htm (Översättarens 
anmärkning). 
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EU-kommissionens rekommendationer gällande Aktiv Inkludering betonade 

vikten av en samordning av insatser när det gäller hälsa, social service, 

utbildning och arbetsmarknadspolitiska åtgärder. Dessa områden hänger 

samman och är viktiga när det gäller att hjälpa människor att komma närmare 

arbetsmarknaden. För de människor som inte kan arbeta ger tillgången till bra 

social service förutsättningar för ett värdigt liv och för att kunna delta i 

samhällslivet.  

Tillgången till bra social service har emellertid varit den minst utvecklade delen 

av de tre pelare som utgör grunden för social inkludering9. EU:s strävan att 

liberalisera och privatisera har skapat svårigheter. Man har inte samtidigt 

tillräckligt betonat människors rätt till bra service, speciellt när det gäller 

tillgänglighet, rimligt pris och kvalitet… 

3.1  EU-kontexten – att förstå debatten 

Ordet ”service” betyder olika saker i olika delar av unionen (från kommersiell 

service som spel till offentlig service som hälsa). Många av dessa tjänster är inte 

längre offentliga i betydelsen av att de endast erbjuds av offentliga 

myndigheter. Även om de i grunden finansieras med offentliga medel har de 

med stöd av EU:s lagstiftning blivit föremål för en liberalisering och 

privatisering.  

EU skiljer på Allmän Service (Services of General Interest) och övrig service. 

Allmän Service kan definieras som ”grundläggande service som är livsviktig för 

majoriteten av befolkningen och där staten har en förpliktelse att upprätthålla 

en viss standard”.  

Allmän Service täcker ett stort område som berör stora företagsnätverk inom 

områden som energi, telekommunikation, transport, post etc. Det berör också 

viktiga områden inom det sociala skydd som EU kräver (utbildning, hälsa, 

boende, social service, vatten och avfallshantering)... 

 

                                                           
99 Det är dessa tre pelare som tas upp här: Minimiinkomst, tillgång till bra social service och kvalitativt bra 
arbeten. 
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3.2 Aktiv inkludering och service – Den aktuella utvecklingen inom 

EU 

Man betonar speciellt service inom områdena arbete, fortbildning och 

rådgivning, subventionerat boende och ”allmännytta”10, barnomsorg och 

hälsovård.  

De gemensamma principer som nämns i den rekommenderade strategin för 

Aktiv Inkludering gällande social service är: 

1. Rimligt pris, fysisk tillgänglighet och territoriell tillgänglighet.  

2. Solidaritet, samma möjligheter för alla och anpassning till brukarnas olika 

förutsättningar. 

3. Investering i humankapital, goda arbetsförhållanden och bra fysisk 

infrastruktur. 

4. Lättförståelig och samordnad service som erbjuds på ett integrerat sätt. 

5. Brukarinflytande och individuellt anpassade metoder som tar hänsyn till 

människors många olika behov.  

6. Styrning och utvärdering av insatserna samt utbyte av goda exempel på 

hur man kan arbeta… 

3.3 Att omsätta principerna i handling  

År 2008 ställde EAPN upp 6 principer för service som anknöt till EU-

kommissionens rekommendationer. EAPN ville speciellt betona 

brukarperspektivet (bottom up perspective). 

EAPN:s PRINCIPER  

FÖR BRA SERVICE  

TILL ETT RIMLIGT PRIS 

1. Respektera människors värdighet, säkerhet och fundamentala 

rättigheter. 

2. Den skall nå målgrupperna, vara tillgänglig och ha ett rimligt pris. 

3. Den skall vara individanpassad, utgå från en helhetssyn och vara uthållig. 

                                                           
10 Originaltexten använder ordet ”social housing”. Det finns ingen riktig motsvarighet till detta i Sverige. 
(Översättarens anmärkning). 
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4. Delaktighet och egenmakt (empowering). 

5. Insyn skall vara möjlig, man skall redovisa det arbete som görs och 

närheten till samhällsgrupperna (communities) är viktig. 

6. Arbetsförhållandena för de anställda skall vara av hög kvalitet11. 

3.3 Att främja Aktiv Inkludering genom grundläggande service12 

3.3.1 Boende 

3.3.2 Hälsovård 

3.3.3 Ekonomi 

3.3.4 Energi 

3.3.1 Rätten till ett boende 

• ”För att få någonstans att bo behöver jag ett jobb – Men jag har inget 

jobb.” 

• ”Det finns inte tillräckligt med lägenheter och hyreskostnaderna kan 

tvinga människor in i hemlöshet.” 

• ”Hyrorna är alltför höga, och det finns inte tillräckligt med 

subventionerat boende (social housing).” 

Ett bra boende borde ses som en förutsättning för utövandet av många andra 

grundläggande rättigheter. Att ha ett säkert, bra boende till ett pris man har 

råd med är en väsentlig förutsättning för ett värdigt liv. Det är också en 

förutsättning för att kunna delta i samhällslivet och för att kunna utnyttja hela 

sin kapacitet på arbetsmarknaden… 

3.3.2 Tillgång till hälsovård – att minska orättvisorna 

• Sjukvård kostar en förmögenhet. Fattigdom gör människor sjuka.” 

• ”Det finns mycket bra sjukhus i staden där jag bor, men man måste 

betala läkaren kontant för att få vård.” 
                                                           
11 Orginaltexen ger en rad exempel på hur man på ett bra sätt i olika medlemsländer omsätter dessa principer i 
praktiken. Ett av dessa exempel är taget från EXIGO i Malmö. Verksamheten kallas numera för PTSD-center. 
Information finns tillgänglig på: http://www.malmo.se/Medborgare/Jobb--
praktik/JobbMalmo/Resursenheten/PTSD-center.html (Översättarens anmärkning). 
12Alla citat i detta avsnitt är från människor som lever i fattigdom. 
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Bristen på jämlikhet inom områden som boendeförhållanden, utbildning, 

arbete och inkomst förvärrar ojämlikhet när det gäller hälsa. EU-kommissionen 

betonade i sitt uttalande angående reducering av ojämlikhet på hälsoområdet 

att skillnader i boende- och arbetsförhållanden samt skillnader i tillgång till 

offentlig service leder till tydliga skillnader när det gäller människors 

hälsotillstånd13… 

 

Det handlar om att inte ha råd – speciellt avgifter när man tar första kontakten. 

Det handlar också om att minska diskrimineringen av vissa grupper när det 

gäller tillgång och vårdkvalitet. Hittills saknas initiativ på nationell nivå till att 

minska ojämlikhet i de flesta av unionens länder.  

3.3.3 Ekonomisk inkludering 

• ”Ekonomisk utestängning är ett globalt problem. Vi vill inkluderas.” 

                                                           
13 COM 567 final, Solidarity in health: reducing health inequalities in the EU, 20 October 2009. 
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• ”Så länge som det finns ekonomisk utestängning kommer det inte att 

finnas mänsklig värdighet.” 

• ”Om du inte har ett bankkonto kan du inte hyra en lägenhet.” 

I Europa lider ungefär 100 millioner människor av någon form av ekonomisk 

utestängning. Detta leder till stora svårigheter för de drabbade. Det blir svårt 

att få ett arbete, och det blir svårt att få tillgång till social service (socialt 

bistånd, energi, boende), saker som är mycket viktiga för ett värdigt liv. I EU-

kommissionens kommunikation rörande ekonomisk utestängning betonades 

vikten av att ha ett bankkonto om man vill ta sig ur sina svårigheter.14… 

Men EU borde gå längre och tillförsäkra människor rättvisa lånebetingelser och 

erbjuda skuldsanering.  

3.3.4 Tillgång till energi för alla 

• ”Priset på energi är fortfarande högt. Energi är en nödvändighet, och 

inte en lyx.” 

• ”Vi måste ofta välja mellan värme och mat. 

• ”Tillgången till energi för alla blir verklighet när sociala myndigheter och 

energibolagen börjar samarbeta.” 

• ”Det finns många förnybara energikällor - solenergi, vattenkraft etc. - , 

men de är mycket dyra, och regeringarna vill inte utveckla dem.” 

• ”Barnen har ingen värme på vintern. De lever under ohälsosamma 

förhållanden.” 

Det finns inga siffror på det, men man beräknar att mellan 50 – 125 millioner 

människor i EU lider av ”energifattigdom.” Detta borde ses som ett angrepp på 

fundamentala mänskliga rättigheter.  Det hindrar människor från att ha ett 

värdigt liv, att integreras socialt och ekonomiskt… 

3.3.5 Rekommendationer på EU-nivå 

 I rekommendationerna som EAPN gör för åtgärder på EU-nivå vill man bland 

annat: 

                                                           
14 EAPN Response to the European Commission Consultation, Ensuring Access to a Basic Bank Account, 6 April 
2009, based on European Commission, Financial inclusion: ensuring access to a basic bank account, 
Consultation Document 6 February 2010. 
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• Stärka medlemsländernas förpliktelse att erbjuda människor social 

service och hälsovård. Alla skall ha rätt att till ett pris man har råd med 

ha tillgång till vård och omsorg, utbildning och livslångt lärande, bostad, 

vatten, gas och elektricitet.  

• Man skall i de nationella handlingsplanerna planera för hur man kan 

förbättra tillgängligheten till social service. 

• Genom lagstiftning garantera människors rätt till ett bankkonto och till 

rättvis bank- och kreditservice. 

• Bekämpa bristen på jämlikhet i hälsosystemen skall vara en prioritet för 

den öppna samordningsmetoden.15 Man skall samla in fakta, ställa upp 

indikatorer för att mäta framstegen som görs. 

• I de nationella handlingsplanerna skall man utveckla strategier för att 

bekämpa ”energifattigdom”. Alla skall ha tillgång till energi. Det måste 

vara en integrerad strategi, där man fokuserar på inkomst, rimliga priser 

och sänkt konsumtion genom effektivare energianvändning.  

•  Arbeta för en gemensam definition av ”energifattigdom” på EU-nivå. 

Man skall skapa ett dokument där man beskriver energikonsumenters 

rättigheter. 

• Man skall ställa upp kriterier för kvalitetssäkring av social service utifrån 

ett brukarperspektiv som fokuserar på brukarnas rättigheter. 

 

 

                                                           
15 Se fotnot 6. 
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4. Arbete: Stödja människors strävan 

efter kvalitativt bra arbeten 

4.1 Introduktion 

Den tredje av de pelare som tillsammans utgör Aktiv Inkludering är 

”inkluderande arbetsmarknader.” Målet är att uppmuntra till individuellt 

anpassade metoder för integrering på arbetsmarknaden. På så sätt skall alla 

som så önskar få stöd i sökandet efter ett bra och hållbart arbete. Denna 

strategi togs fram för att motverka aggressiva aktiveringsprogram som 

betonade ”arbete först.” Dessa program använde sig i första hand av 

sanktioner och att man villkorade ekonomiskt bistånd. Man erbjöd dåliga 

arbeten utan att ta hänsyn till människors komplexa personliga situation och 

individuella hinder när det gäller arbete och delaktighet i samhällslivet.  

Aktiv Inkludering betonar social delaktighet genom ett bra arbete som 

motsvarar individens kompetens och personliga situation. För de människor 

som inte kan arbeta skall andra former av samhällsinsatser erbjudas. Personer 

som inte kan arbeta skall ha en inkomst som är rimlig och skall ha tillgång till 

social service. Arbete kan inte endast betraktas utifrån produktivitet och 

konkurrenskraft. Det är viktigt se i vilken utsträckning arbetet bidrar till att 

människor blir en del av samhällsgemenskapen. Arbetet skall också vara en väg 

att förverkliga individens drömmar och förväntningar och att aktivt bidra till 

samhällets bästa. 

Det finns allt fler bevis på hur de fattiga utsätts för negativ påverkan och 

påtryckningar i en alltmer krympande arbetsmarknad. Olika aktiveringsåtgärder 

har utvecklats för att ”pressa” in de arbetslösa i arbete. Detta sker genom 

utbildning och rådgivning, men också genom tvång och ekonomiska sanktioner. 

EAPN har vid upprepade tillfällen fördömt dessa strategier som bygger på 

straffåtgärder. Dessa strategier slår ännu hårdare i tider av brist på jobb. 

 De senare arbetsmarknadspolitiska åtgärderna tar inte tillräckligt hänsyn till 

saker som kvaliteten på de jobb som erbjuds, individuellt anpassade åtgärder 

samt tillgång till social service som barnomsorg... Medlemsländernas politik 
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präglas fortfarande av en ”jobb måste löna sig16 strategi”. Alltför ofta tillämpar 

man generella åtgärder som inte i tillräcklig utsträckning tar hänsyn till 

individens förutsättningar och situation…  

 4.2 Från politik till genomförande 

… EU-kommissionen har i dess senare förslag på åtgärder tagit mycket litet 

hänsyn till Aktiv Inkludering. Kommissionens förslag till Europa 2020-strategin17 

hänvisar varken till Aktiv Inkludering eller till behovet av en inkluderande 

arbetsmarknad… Kvaliteten på jobben hotas allvarligt av den senaste tidens 

löneutveckling… Detta har lett till en allt större fattigdom bland de människor 

som har ett arbete… 

Nationella EAPN-nätverk rapporterar att det regeringar ofta tillämpar en 

trångsynt aktiveringspolitik som inte tar hänsyn till Aktiv Inkludering, skapande 

av inkluderande arbetsmarknader där ingen utestängs och där alla kan bidra. 

Man utnyttjar heller inte möjligheterna som ligger i metoder som utgår från 

tankar kring social delaktighet… 

Att minska arbetslösheten i specifika grupper prioriteras framför utvecklandet 

av en inkluderande arbetsmarknad och individanpassat stöd til de arbetslösa. 

EAPN:s nationella nätverk är oroade över att man ofta prioriterar de grupper 

som står närmast arbetsmarknaden och att man bortser från kvalitén på de 

jobb som erbjuds. Avsaknaden av förståelse för människor med en komplex 

problematik och oviljan att ställa nödvändiga resurser till förfogande för att 

dessa människor skall kunna få jobb beklagas av många nationella EAPN-

nätverk… 

Man fortsätter att ensidigt betona individens ansvar. Man fortsätter också att 

skära ner på det ekonomiska stödet till de arbetslösa istället för att hjälpa dem 

                                                           
16 ”Make work pay” 
17 Europa 2020 
”Europa 2020 är EU:s tillväxtstrategi för de kommande tio åren. I vår föränderliga värld hoppas vi att EU ska bli 

en smart och hållbar ekonomi för alla. Vår strategi ska hjälpa EU och medlemsländerna att uppnå hög 

sysselsättning, god produktivitet och stor social sammanhållning. EU har fem överordnade mål för 

sysselsättning, innovation, utbildning, social sammanhållning, energi och klimat. De ska uppnås före 2020. 

Varje medlemsland har antagit egna nationella mål för respektive område. Konkreta åtgärder på EU-nivå och i 

medlemsländerna ska bidra till ett lyckat resultat”.  

Tillgänglig: http://ec.europa.eu/europe2020/index_sv.htm  (Översättarens anmärkning). 
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att hitta vägar in i bra jobb som på lång sikt leder till att de tar sig ur fattigdom. 

Utvecklingen mot sämre arbetsförhållanden och lägre löner är tydlig. 

Flera nätverk beskriver hur det blir lättare att avskeda och anställa arbetskraft 

utan att hänsyn tas till förekomsten av social trygghet och sociala skyddsnät.               

Detta oroande perspektiv ser vi både på EU- och nationell nivå. Det betyder att 

vi har en lång väg att gå innan en aktiv inkludering som innefattar kvalitativt bra 

jobb blir verklighet.  

Som ett inlägg i denna debatt har EAPN tagit fram egna kriterier som bygger på 

den Aktiv Inkluderingsstrategi som tagits fram av EU-kommissionen.  

4.3 EAPN:s principer för bra jobb och full delaktighet i samhället 

4.3.1 Positiv social aktivering som grundar sig på de mänskliga rättigheterna. 

 4.3.2 Individanpassade mångdimensionella strategier. 

4.3.3 Långsiktigt stöd på vägen mot hållbara kvalitativt bra jobb. 

4.3.4 Hållbara och anpassade jobb som tar hänsyn till människors behov. 

4.3.5 Stöd till ett livslångt lärande som inte bara fokuserar på 

arbetsmarknadens behov. 

4.3.6 Ett integrerat ickediskriminerande arbete baserat på partnerskap. 

4.3.1 Positiv social aktivering som grundar sig på de mänskliga 

rättigheterna. 

Respekten för mänsklig värdighet skall utgöra grunden för en 

arbetsmarknadspolitik liksom för politik på alla andra områden. Dessa 

rättigheter har vunnit laga kraft i Europeiska Unionen genom 

Lissabonfördraget. Detta borde leda till att man inom alla områden behandlar 

människor som värdefulla varelser och inte bara ser på dem utifrån hur 

användbara de är ur ett snävt ekonomiskt perspektiv. 

En effektiv social aktiveringsstrategi skall se till människors behov, önskemål 

och förmågor. Den skall se till individers förändrade behov i olika faser av livet. 

Den skall också angripa de hinder som finns för speciellt utsatta grupper - 
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invandrare, etniska minoriteter (inklusive Romer), kvinnor, ensamstående 

föräldrar, människor med funktionshinder och hälsoproblem, 

långtidsarbetslösa och fattiga samt människor med en komplex problematik 

såsom personer som lever i hemlöshet.  

Positiv aktivering måste utgå ifrån en hoppfull människo- och samhällssyn. 

Aktiveringsstrategier skall syfta till social inkludering och full delaktighet i 

samhället.  

Det slutgiltiga målet för aktivering är social inkludering och professionell 

rörlighet. Detta genom att människor får möjlighet att höja sin kompetens och 

förmåga, stärka sin fysiska och mentala hälsa, etablera sociala kontakter och 

leva som aktiva medborgare. Detta synsätt utgör en investering i mänskliga, 

sociala, psykologiska och kulturella resurser. Här är integrering på 

arbetsmarknaden ett av flera sätt att främja social integrering. 

Detta synsätt är ytterst aktuellt i en situation där man prioriterar strategier som 

endast är anpassade till de personers behov som står närmast 

arbetsmarknaden. Om man inte ändrar synsätt kommer de nu dominerande 

strategierna att leda till djupt rotad segregering och ett tudelat samhälle där 

man skiljer på de anställningsbara och de icke anställningsbara och där man 

utestänger vissa människor som döms till ett liv där man ses som värdelös för 

samhället.  

4.3.2 Individanpassade mångdimensionella strategier. 

Frånvaron av individanpassat stöd för arbetssökande samt avsaknaden av en 

inkluderande arbetsmarknad som är öppen för alla är oroande. Detta speciellt 

om man ser till den nuvarande krisen där arbetstillfällena blir färre och där allt 

fler människor utesluts från arbetsmarknaden. Samtidigt har man de senare 

åren sett hur ekonomiskt bistånd alltmer villkoras. Individer ställs också under 

hård press att anpassa sig till arbetsmarknadens behov. 

Man borde snarare se arbete som en rättighet än som en skyldighet. Vi 

behöver en social vision där vi utgår ifrån att människor vill jobba, att de vill 

känna sig nyttiga och bidra till sina familjers och samhällets bästa.  

Tillvägagångssättet måste vara brett. Det måste ta hänsyn till problemens 

komplexitet och åtgärderna måste anpassas till individernas behov och  
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förväntningar. Med detta synsätt kan social aktivering bli ett verktyg med vilket 

man kan bemöta de allra mest utsatta gruppernas behov. Det kan röra sig om 

grupper som brottas med missbruksproblem, människor med funktionshinder, 

människor med psykiska eller hälsoproblem, ensamma mödrar som saknar stöd 

från sin omgivning, invandrare och flyktingar med språksvårigheter etc. Den 

holistiska ansatsen kräver ett integrerat arbete där man ser till inkomst, 

boende, skulder, hälsa, låg social kompetens, kommunikation, språk, 

utbildning, tillgång till social service etc.  

 

Social Aktivering utgår från människors styrkor. Man stärker den kompetens 

som redan finns och stödjer människor i arbetet med att övervinna de 

svårigheter som finns. Man måste alltid respektera individen och utarbeta en 

plan som tar hänsyn till personers önskemål och prioriteringar.  

Utgångspunkten i arbetet måste vara individens önskemål, intressen, behov 

och svårigheter. Man måste arbeta utifrån detta och inte anpassa allt efter att 

till varje pris få ner arbetslöshetssiffrorna. Arbetsförmedlingarna måste få en 

starkare position och de måste arbeta utifrån ett bredare perspektiv. De skall 

inte bara se till att få ut människor i jobb, utan samarbeta med andra 
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myndigheter, frivilligorganisationer och de sociala partnerna18. Målet är att 

människor skall närma sig social och professionell inkludering.     

4.3.3 Långsiktigt stöd på vägen mot hållbara kvalitativt bra jobb. 

Arbete måste vara en väg ut ur fattigdom. Det måste leda till en positiv 

personlig och professionell utveckling. Det måste också leda till en större 

integrering i samhället… 

Det måste vara ett flexibelt arbete där man tar hänsyn till de förändrade behov 

som uppstår när individen stärks i sitt självförtroende eller möter svårigheter 

inom områden som familjeliv, hälsa, immigrationslagstiftning, inkomst etc. 

Strategier för integrering av människor på arbetsmarknaden kommer bara att 

vara framgångsrika om de kombineras med jobbskapande åtgärder. Det finns 

en relation mellan utveckling av näringsverksamhet och 

arbetsmarknadspolitiska åtgärder. Detta måste undersökas närmare. Alltför 

ofta läggs ansvaret endast på individen. Om denne/denna inte hittar ett jobb 

stämplas man som lat. Detta i en situation där arbetsmarknaden kanske inte 

kan erbjuda ett acceptabelt arbete… 

Att värna om sysselsättning får inte innebära att man kompromissar med 

säkerhet på jobbet eller på jobbens kvalitet. Redan före den ekonomiska krisen 

levde 8% av den arbetande befolkningen inom den Europeiska Unionen i 

fattigdom. Även om en del ställer sig positiva till åtgärder som ökar lönerna 

genom skattesänkningar, så utgår dessa åtgärder inte ifrån att höja minimilöner 

och förbättra arbetsförhållandena. Jobberbjudandena kommer ofta i sällskap 

med gömda ”fattigdomsfällor”, där lönerna är lägre än det ekonomiska bistånd 

och andra förmåner man fick som arbetssökande.  

På senare tid har man ofta talat om jobbens kvalitet utifrån förbättrade 

arbetsförhållanden, förbättrad säkerhet på arbetsplatserna och främjandet av 

arbetares hälsa. Man har inte sett viktiga saker som att arbetare skall kunna 

leva på sin lön och anställningstrygghet. Man har heller inte tagit sig an 

orättvisor på arbetsmarknaden mellan män och kvinnor.  

                                                           
18 Framförallt är dessa fackföreningar och arbetsgivarorganisationer. (Översättarens anmärkning). 
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För de människor som har ett arbete är det viktigt att skapa möjligheter för en 

utveckling där man kan söka sig till bättre jobb. Det är också viktigt att 

människor kan stanna kvar i bra jobb. Detta innebär att fokusera på de grupper 

som har svagast ställning på arbetsmarknaden. Det är människor som riskerar 

att förlora sitt arbete eller de som har jobb med mycket dålig 

anställningstrygghet. Man måste också utveckla en mindre repressiv strategi 

för människor som arbetar på den illegala arbetsmarknaden. Att ha ett illegalt 

arbete är ofta en överlevnadsstrategi och enda möjligheten för många att ha en 

rimlig inkomst. Detta gäller speciellt för grupper som är utestängda ur 

samhällsgemenskapen. Det är arbetsgivare som utnyttjar svart arbetskraft som 

borde straffas, och inte arbetare som bara försöker få ekonomin att gå ihop.  

Man borde prioritera en förbättring av kvaliteten på jobben och samtidigt se till 

väl fungerande arbetsmarknader med ökad tillgänglighet. Detta är avgörande 

faktorer om man vill uppnå social harmoni och hög produktivitet på 

arbetsplatserna.       

4.3.4  Hållbara och anpassade jobb som tar hänsyn till människors 

behov. 

Det verkar fortfarande inte finnas en klar analys av hur mycket olika former av 

stödjande service betyder för att undanröja hindren för skapandet av hållbara 

jobb. Olika positiva sysselsättningsåtgärder är ofta kombinerade med hot om 

ekonomiska sanktioner om man inte tar de jobb som erbjuds.  

Många program tar inte hänsyn till de många och komplexa hinder som de 

människor står inför som lever på randen av arbetsmarknaden. Man inser ofta 

heller inte betydelsen av förebyggande åtgärder som att skapa nya jobb eller 

att bekämpa arbetsgivares diskriminering av vissa individer och grupper. En 

grupp som är mycket utsatt är arbetssökande kvinnor. Att skapa tillgång till 

billig barnomsorg, att arbeta för flexibla arbetstider och rättvisa löner i 

förhållande till män är exempel på sådana åtgärder. Stödjande service som 

transportmöjligheter, utbildningsmöjligheter och personlig rådgivning är 

viktig… 

Speciell anpassning av arbetsvillkor är nödvändiga för personer som har varit 

långtidssjukskrivna eller som har funktionshinder om arbeten skall vara 
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hållbara på lång sikt. Samma sak gäller för vårdnadsansvariga 

småbarnsföräldrar, speciellt om dessa är kvinnor. Dessa måste få möjlighet att 

hitta en balans mellan privatliv och arbetsliv. Tillgång till barnomsorg och 

flexibla arbetstider är åtgärder som kan underlätta för dessa grupper. Det är 

också viktigt att arbeta för en jämnare fördelning av arbetsbördan mellan män 

och kvinnor när det gäller hushållsarbete och barnomsorg.  

Detta borde inte ses som en ekonomisk börda för företagare och staten, utan 

som en investering för framtiden. Det är saker som är mycket viktiga för att 

förebygga social utslagning och arbetslöshet. Skapandet av bra jobb som tar 

hänsyn till de människors behov som befinner sig längts bort från 

arbetsmarknaden kräver inflytande från grupper i det civila samhället. Det 

kräver också ett större engagemang och etiskt ansvarstagande från företagens 

sida. Ett gemensamt socialt ansvar är en avgörande framgångsfaktor när det 

gäller att skapa arbetsvillkor som tar hänsyn till människors livsbetingelser och 

förpliktelser.  

4.3.5 Stöd till ett livslångt lärande som inte bara fokuserar på 

arbetsmarknadens behov 

Det är inte bara den arbetstagarens ansvar att vidareutbilda sig. Arbetsgivare 

och offentliga myndigheter har ett ansvar att erbjuda vidareutbildning. 

Speciellt utsatta grupper behöver dessutom specifika insatser. Det gäller till 

exempel lågutbildade, ungdomar, fattiga, invandrare/flyktingar, etniska 

minoriteter inklusive Romer samt människor med funktionshinder. Det är också 

viktigt att ta hänsyn till den stödjande service dessa personer är i behov av för 

att kunna tillgodogöra sig den utbildning som erbjuds.  

Människorna skall garanteras en utbildning som leder till bra jobb som lyfter 

människor ut ur fattigdom… 

EAPN betonar att det livslånga lärandet i första hand utgör en del i individens 

personliga och sociala utveckling. Lärandet måste ta hänsyn till mycket mer än 

arbetsmarknadens behov. Förutom att kvalificera sig för olika jobb handlar det 

om individens personliga utveckling och dennes delaktighet i samhällslivet. Ett 

utveckla egenmakt och att ha tillgång till livslång rådgivning är speciellt viktig 



25 
 

för människor från utsatta grupper när det gäller deras möjligheter att ta vara 

på de erbjudanden som finns…   

4.3.6 Ett integrerat, ickediskriminerande arbete baserat på 

partnerskap. 

Ett inkluderande samhälle återspeglas i en inkluderande arbetsmarknad. Två 

EU-direktiv ställer upp principer för ett grundläggande skydd mot 

diskriminering på grund av ras, etnicitet, religion/tro, funktionshinder, ålder 

och sexuell läggning. Framförallt tänker man på förhållanden på arbetsplatser. 

Till detta kommer ett stort antal lagar mot diskriminering på grund av kön som 

antagits de senaste 30 åren… 

Det måste emellertid ske mer för att motverka diskriminering och främja 

mångfald på arbetsmarknaden. Immigranter/flyktingar (speciellt de 

papperslösa) och etniska minoriteter (speciellt Romer) har allt större 

svårigheter att få arbete och de utsätts i allt högre grad för rasism och 

främlingsfientlighet på arbetsplatserna.  

Även de allt större löneskillnaderna mellan män och kvinnor måste åtgärdas… 

Många människor hindras från att delta i samhällslivet och från att få ett 

arbete. Det kan vara människor som är långtidssjukskrivna, som har 

funktionshinder, som är fattiga eller som har haft missbruksproblem.  

Inom den sociala ekonomin har det visat sig att man har speciellt goda 

förutsättningar att erbjuda dessa människor nya möjligheter. Detta måste 

uppmärksammas och nödvändiga resurser måste ställas till förfogande för 

aktörer inom den sociala ekonomin… 

De effektivaste strategierna för att skapa en inkluderande arbetsmarknad är de 

som skapar nätverk där alla relevanta parter ingår. Det gäller de traditionella 

parterna på arbetsmarknaden som arbetsgivare, arbetsförmedlingar, 

fackföreningar, aktörer som erbjuder social service (boende, utbildning, 

hälsovård och sjukvård). Det gäller också de arbetssökande, fattiga människor, 

människor som lever i utanförskap och deras organisationer.  

En integrerad strategi för planering och genomförande är nödvändig… Alla 

berörda parter skall vara med i styrningen. 
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Det måste bli mycket tydligare att målgrupperna måste delta aktivt i en 

interaktiv inkluderingsprocess. De mest berörda grupperna måste framförallt 

delta i genomförande, styrning och utvärdering… 

När man ställer individuella rättigheter och behov i centrum måste man också 

ställa fattiga och utestängda människors egenmakt (Empowerment) och aktiva 

deltagande i centrum. Detta gäller också de organisationer där dessa 

människor deltar. Dessa individer och grupper skall vara direkt inblandade i 

framtagandet av strategier på EU och nationell nivå.19 De skall delta aktivt i 

framtagandet, genomförandet och uppföljningen av dessa strategier. Detta är 

en förutsättning för ett framgångsrikt arbete20.    

4.4 Rekommendationer på EU-nivå 

• Integrera principerna för Aktiv Inkludering i den Europeiska Unionens 

Sysselsättningsstrategi…21 

• Använd den kommande genomgången av ”kvalitativt arbete” till att 

tillförsäkra jobb man kan livnära sig på, anställningstrygghet, 

vidareutbildning, arbetstagares rättigheter, bra sociala skyddsnät, en 

harmonisering av privatliv och arbetsliv, karriärmöjligheter och 

meningsfulla jobb. Detta skall kompletteras av förbättrad säkerhet och 

hälsovård på arbetsplatserna…  

• Tillämpa ett stärkt antidiskrimineringsdirektiv… 

• Bekämpa en segmenterad arbetsmarknad genom att förbättra 

anställningstrygghet. Utarbeta en europeisk strategi för att bekämpa 

                                                           
19 Årliga nationella reformprogram (NRP) som varje EU-land skall ta fram och på EU-nivå i EU 2020 

strategin. På EAPN Sveriges hemsida finns Sveriges NRP 2011. (Tillgänglig: 

http://eapn.se/index.php/mal-och-inriktning/dokument ) . EAPN-Europa kommenterar EU-ländernas 

NRP på följande sätt: I juli kom EAPNs analys av de Nationella  Reformprogrammen (NRP)  som 

regeringarna i samtliga EU-länder överlämnar till EU. EAPN konstaterar att fattigdomen bara sedan 

år 2010 har ökat med 2 miljoner personer. Man säger också att det blir att tydligare att den 

nuvarande ekonomiska politiken inom EU lägger allt mindre tonvikt på att garantera social 

välfärd.(Tillgänglig: http://eapn.se/index.php/aktuellt/nyhetsbrev ). (Översättarens anmärkning). 

20 Översättarens kommentar: Här är ett av de få ställen i dokumentet där man betonar 
grupp/samhälls-perspektivet. Texten ser nästan uteslutande de arbetslösa och de utsatta ur ett 
individperspektiv. Här däremot betonar man att deras organisationer skall vara med i dialogen. Detta 
är mycket viktigt ur ett Empowermentperspektiv. 
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fattigdom bland personer som har arbete genom att garantera rimliga 

löner och hållbara jobb. 

• Bekämpa en urholkning av lönenivåer, en lönesättning som länkas till 

produktivitet och som inte tar hänsyn till inflationen.  

• Förbättra förutsättningarna för att kombinera privatliv och arbetsliv och 

främja lika möjligheter till jobb för alla. Detta framförallt genom att 

förbättra service som barnomsorg, flexibla arbetstider och löneskillnader 

mellan män och kvinnor.  
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4.5 Rekommendationer på nationell nivå 

• Föreslå ambitiösa mål för sysselsättningsnivå och minskad fattigdom. 

Dessa områden hänger samman och påverkar varandra. De tillförsäkrar 

bra och hållbara arbeten som leder ut ur fattigdom och marginalisering.  

• Använd principerna för en Aktiv Inkludering för att skapa en 

inkluderande arbetsmarknad och positiva aktiveringsprogram för 

arbetslösa personer. 

• Skapa en positiv relation mellan minimiinkomst och minimilön så att alla 

människor kan leva ett värdigt liv. Knyt inte lönenivåer endast till 

produktivitet utan att ta hänsyn till inflationen… 

• Ställ upp kriterier för kvalitativt bra jobb enligt europeisk och 

internationell standard.  

• Bekämpa diskriminering bland arbetsgivare och i samhället som helhet. 

Främja åtgärder som leder till mångfald och garantera jobb för personer 

som idag är utestängda från arbetsmarknaden.  

• Ställ upp en tydlig åtgärdsplan för att bekämpa löneskillnader mellan kön 

och etniska grupper både inom privat och offentlig sektor. Ställ upp 

indikatorer för att mäta resultaten. Bekämpa arbetslöshet bland 

personer som är över 45 år.  

• Förstärk stödjande service som barnomsorg, och se till att de inte är för 

dyra, att de är kvalitativt bra och att de är tillgängliga för alla.   

• Tillför resurser för att utveckla den sociala ekonomin. Speciellt viktigt är 

de som arbetar för en integrering av utsatta grupper på 

arbetsmarknaden.  

• Se till att målet inom ramen för EU-2020 att reducera fattigdomen även 

berör grupper som lever i extrem materiell fattigdom (t.ex. människor 

som lever i hemlöshet)… 


