
Gästkrönika:		
Paragrafryttarna	kom	på	besök	

 Det är inte lätt att förverkliga sina och andras drömmar när byråkraterna kommer och 
sätter krokben för verksamheten.  

Vägen tillbaka från långtidsarbetslöshet är lång och mycket mer komplicerad än statistiken 

vill ge sken av. De allra flesta långtidsarbetslösa mår psykiskt dåligt. Självförtroendet och 

självkänslan är oftast förintad, tron på arbetsmarknadens vilja att anställa - obefintlig. Känslan 

av att vara värdelös grundades delvis av tidigare regering som sopade bort stor del av 

deltagarna genom förtidspensionering, en känsla som stärks av arbetsmarknadens förakt mot 

långtidsarbetslösa. 

 
   

Fler nyheter 

Jag startade Jobbfabriken för att göra skillnad. Vår idé är att ladda människor med ny kraft, 

vilja, engagemang att skapa nya vägar till arbete. Först genom att återställa självförtroendet 

och engagemanget, sedan låta olika kompetenser komplettera varandra i mer eller mindre 

avancerade projekt som skulle kunna bli företag genom att förverkliga drömmar och 

företagsidéer.  

Precis som i Draknästet på TV, fast hos oss fanns inga nejsägare. Vi tillförde budgetmedel till 

de långtidsarbetslösas egenformulerade projekt. Drömmar väcktes till liv. Självkänslan och 

livsglädjen kom som ett brev på posten. 

Projekten väckte liv i människors kompetens, de fick nya nätverk och nya referenser. 

Samtidigt skapade deltagarna flera nya företag. En grupp tog sig an att bygga upp Kolmårdens 

sociala kommunikationsprofil på Facebook. 10.000 medlemmar på Facebooksidan blev 

kvittot på att gruppen lyckats. Efteråt kunde de söka riktiga betalda uppdrag och bli ett eget 

företag. En annan grupp byggde en rekryteringssajt som skulle hyra ut dolda talanger till lägre 

priser. Ett trettiotal företag höll på att startas under Jobbfabrikens tak. 

Utöver företagssatsningarna fick många tillbaka det där som saknades vid senaste 

intervjuerna och tog sig ur arbetslösheten. Andra tog sig ur känslan av meningslöshet och fick 

tillbaks livskraften. Bara det gjorde att inriktningen kändes rätt och väl värd våra insatser. 10 

procent av våra deltagare fick arbete, att jämföras med statistik från andra åtgärder på ca 2 

procent. 

I somras, ett år efter starten, kom paragrafryttarna i form av höga jurister på 

Arbetsförmedlingen. På punkt efter punkt satte de krokben för vårt arbete: "Ni får inte bedriva 

någon företagskuvös", lät det.  



"Anordnarbidraget anses likställt med starta eget bidrag om ni använder pengarna för att 

låta de långtidsarbetslösa starta företag", sa de vidare. Dessutom förbjöd de utbildningar och 

organiserat arbetssökande liksom alla former av regelrätt arbete. Kvar återstår att skramla 

pengar till Röda Korset. Vi står bakbundna och de långtidsarbetslösa som fick hoppets eldar 

tända fick dem nu släckta lika snabbt. 

Nåja, vi är uppfinningsrika och har skapat en rad meningsfulla sysslor som inte konkurrerar 

med arbetsmarknaden. Men hur långtidsarbetslösas satsningar på företagande skulle kunna 

utgöra ett hot mot arbetsmarknaden är för mig ett mysterium. Om de negativa direktiven från 

Arbetsförmedlingen är ett uttryck för regeringens vilja, så blir det ännu svårare att förstå. 

Regeringens direktiv, eller Arbetsförmedlingens tolkning, bör omgående justeras och 

anpassas så att mål att långtidsarbetslösa ska få jobb och få hjälp att skapa nya jobb blir det 

viktigaste. 

Bästa arbetsmarknadsminister Hillevi Engström, lyssna på oss som vet, vi som lever i den 

verklighet som de långtidsarbetslösa lever i. En del förändringar behöver genomföras 

omgående. 

 
Toni kommentar: 
Varför anser skribenten att arbetsmarknadsministern skall lyssna på de som vet när en 
hel regering slutat med att lyssna? 
 


