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Förord

Jag skulle vilja rikta ett stort tack till de sju ungdomar som tog sig tid att dela med sig av sina 

erfarenheter  och  upplevelser.  Jag  vill  också  tacka  Göran  Martinsson  på  Arbetsförmedlingen  i 

Sollefteå som har varit till ovärderlig hjälp under arbetets gång och tålmodigt besvarat mina frågor. 

Ett stort tack till min handledare Mattias Strandh som med sin stora kunskap inom problemområdet 

och positiva inställning har varit till stor hjälp under arbetet med uppsatsen. Slutligen vill jag tacka 

min sambo som trots bristande intresse för uppsatsens ämne tålmodigt lyssnat på mina utläggningar.



Sammanfattning

I  denna  studie  var  syftet  att  utifrån  ett  aktörsperspektiv  undersöka  vad  arbetslösa  ungdomar 

inskrivna  i  Jobb-  och  utvecklingsgarantin  upplever  har  betydelse  för  sina  möjligheter  på 

arbetsmarknaden.  Syftet  omfattade  vidare  att  genom  analys  försöka  skapa  en  förståelse  för 

ungdomarnas upplevelser. Kvalitativa intervjuer genomfördes med sju stycken ungdomar inskrivna 

i Jobb- och utvecklingsgarantin i Sollefteå kommun. Resultatet visade på att samtliga ungdomar 

ville ha ett arbete eller en högre sysselsättningsgrad än de för stunden har. Arbetet var centralt för 

samtliga, men orsaken till detta varierade. De upplevde att vissa begränsningar för deras chanser till 

jobb skapades utifrån kontexten,  men det  var få av dem som ville flytta.  Olika mål visade  sig 

därmed kunna motarbeta varandra då målet med att vilja vara kvar i kommunen kunde försvåra för 

möjligheten att få ett arbete. Det visade sig finnas flera faktorer som ungdomarna tillskrev betydelse 

för  att  uppnå  målsättningen  med  att  få  ett  arbete.  Exempelvis  framkom  betydelsen  av  ”rätt” 

kontakter och att utbildning kan vara ett sätt att öka sina egna resurser. Däremot fanns ett behov av 

att känna kontroll i att utbildning ska leda till ett jobb. Upplevelsen av Arbetsförmedlingens stöd i  

strävan efter ett arbete varierade. Det visade sig att upplevelsen av om olika åtgärder eller aktiviteter  

fungerar bra eller mindre bra grundade sig i uppfattningen om hur pass mycket det hjälper individen 

i dennes egna målsättning. 

Nyckelord: Ungdomsarbetslöshet,  aktörsperspektiv,  Jobb-  och  utvecklingsgarantin, 

Arbetsförmedlingen.
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Inledning

Ungdomsarbetslöshet är ett viktigt och aktuellt ämne i Sverige. I den politiska debatten framförs 

ofta att en av fyra ungdomar saknar arbete, och att de åtgärder som genomförs inte är tillräckliga (se 

exempelvis  Ludvigsson  & Guteland  2014) .  Det  talas  i  media  om en  förlorad  generation  vars 

möjligheter att få ett arbete är och förblir minimala. Vid närmare 25 års ålder har många unga 

fortfarande inte fotfäste på arbetsmarknaden utan varvar arbetslöshetsperioder med åtgärdsarbeten.

I  tre  svenska  regioner  (mellersta  Norrland,  norra  Mellansverige  och  Sydsverige)  är 

ungdomsarbetslösheten så pass omfattande att EU-kommissionen i slutet av 2013 beslutade att ge 

Sverige cirka 750 miljoner kronor i krisstöd. Pengarna kommer ur den europeiska socialfonden. 

Detta  är  ett  organ inom EU som är  till  för  att  skapa  fler  arbetstillfällen i  Europa och minska 

skillnaderna i levnadsstandard mellan EU:s olika länder och regioner. Tanken är att stödet ska vara 

ett hjälpmedel för att komma tillrätta med problemen.  

Inom en av  dessa  svenska  regioner  som uppmärksammats  av  EU finns  Sollefteå  kommun;  en 

glesbygdskommun med strax under 20 000 invånare. Enligt en rapport från Arbetsförmedlingen 

återfinns  den  högsta  ungdomsarbetslösheten  i  just  glesbygdskommunerna  (Arbetsförmedlingen 

2013). I Sollefteå kommun är ungdomsarbetslösheten nästan 30 procent enligt Arbetsförmedlingens 

egen statistik.  Arbetsförmedlingen inom kommunen har uppmärksammat detta problem, och vill 

veta  hur  ungdomar  som  är  inskrivna  i  det  arbetsmarknadspolitiska  programmet  Jobb-  och 

utvecklingsgarantin upplever sina möjligheter på arbetsmarknaden och hur dessa kan förbättras. 

Anledningen till att Arbetsförmedlingen vill veta detta är för att kunna förbättra sitt eget arbete. 

Förhoppningen är också att det ska kunna ge en vägledning för att ge idéer om projekt som kan 

finansieras genom krisstödet från EU. I en rapport från Saco av Eva Oscarsson (2013) tas det upp 

att det är mycket angeläget att öka träffsäkerheten för de olika arbetsmarknadsinsatser som görs för 

unga. Det är inte jobb på arbetsmarknaden som har blivit det självklara steget i övergången till  

vuxenstatus; en kortare eller längre period i någon arbetsmarknadsåtgärd är snarare det normala. 

I  dagsläget  finns  det  mycket  kvantitativ  forskning  som  visar  på  vad  som  har  betydelse  för 

jobbchanserna på arbetsmarknaden (se exempelvis Korpi 1997, Kramarz & Nordström 2011 och 

Eriksson  2002).  Det  finns  vidare  en  hel  del  kvantitativ  forskning  som  har  studerat  olika 

arbetsmarknadspolitiska program utifrån antalet individer som får arbete efter en viss åtgärd (se 
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exempelvis  Larsson 2003 och Carling & Larsson 2005).  Däremot  vet  vi  mindre om arbetslösa 

ungdomars  egen  bild  och  upplevelse  av  sina  jobbchanser  och  vilken  betydelse  de  tillskriver 

Arbetsförmedlingen i sitt sökande efter arbete. Förhoppningen är att en studie som riktar in sig på 

ungdomar inskrivna hos Arbetsförmedlingen och deras syn på sin situation kommer att kunna bidra 

med kunskap till detta tomrum.  Utifrån detta har ett  övergripande syfte skapats som presenteras 

under nästa rubrik.

Syfte

Syftet  med  studien  är  att  undersöka  vad  ungdomar  inskrivna  i  Jobb-  och  utvecklingsgarantin 

upplever  har  betydelse  för  sina  möjligheter  på  arbetsmarknaden.  Detta  görs  utifrån  ett 

aktörsperspektiv.  Syftet  omfattar  vidare  att  försöka  skapa  en  förståelse  för  ungdomarnas 

upplevelser. 

Disposition

Uppsatsen inleds med en bakgrund som berör hur stor ungdomsarbetslösheten är i Sverige och hur 

arbetsmarknadspolitiken kan påverka denna.  Särskilt  fokus läggs på det arbetsmarknadspolitiska 

programmet  Jobb-  och  utvecklingsgarantin  då  studien  riktar  in  sig  på  ungdomar  inom  detta 

program. Ungas försörjningssituation behandlas även här. Bakgrunden följs av tidigare forskning 

som syftar till  att  belysa problemområdet.  Inom det teoretiska avsnittet  preciseras teoribaserade 

frågeställningar utifrån syftet. Efter detta tas studiens metod upp och därefter presenteras resultat 

och analys under en gemensam rubrik. Studien avslutas med ett diskussionsavsnitt där diskussion 

förs kring det som framkommit i studien samt studiens metod. Detta avsnitt avslutas med förslag på 

vidare forskning. 

Bakgrund

Hur stor är ungdomsarbetslösheten?

I inledningen nämndes att det i den politiska debatten ofta framförs att en av fyra unga saknar  

arbete. Detta påstående grundar sig i det officiella arbetslöshetsmåttet som används inom Statistiska 
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centralbyråns  arbetskraftsundersökningar  och  är  utarbetat  av  FN-organet  International  Labour 

Organization, ILO. Detta räknas ut genom att ta antalet arbetslösa mellan 15-24 år och dela summan  

med antalet i arbetskraften mellan 15-24 år. Det bör poängteras att det finns olika mått på hur stor 

arbetslösheten är bland ungdomar. Beroende på vilket mått som används ger det olika resultat av 

ungdomsarbetslöshetens  omfattning.  Alla  ungdomar  deltar  inte  i  arbetskraften,  främst  av  den 

anledningen  att  de  studerar.  Detta  innebär  att  om  man  använder  sig  av  det  officiella 

arbetslöshetsmåttet  uppgick  ungdomsarbetslösheten  i  Sverige  år  2012  till  23,7  procent  enligt 

Statistiska  centralbyrån.  Exkluderas  de  heltidsstuderande  från  arbetskraften  uppgick 

ungdomsarbetslösheten till 14,7 procent samma år. Trots en viss diskussion om hur stor omfattning 

arbetslöshet har bland ungdomar går det inte att frångå att den ökat under det senaste decenniet 

(Oscarsson 2013).

Arbetsmarknadspolitik

Det finns möjligheter via flera kanaler för arbetsmarknadspolitiken att påverka de arbetssökandes 

möjligheter.  En  är  att  försöka  hitta  ett  lämpligt  jobb  så  fort  som  möjligt  genom  sök-  och 

matchningshjälp. En annan är att kontrollera att individerna söker de arbete som finns. Den tredje är 

insatser för att ge den sökande de kvalifikationer eller erfarenheter som efterfrågas.

Jobb- och utvecklingsgarantin

Denna  studie  riktar  in  sig  på  ungdomar  som  befinner  sig  inom  det  arbetsmarknadspolitiska 

programmet  Jobb-  och  utvecklingsgarantin.  I  Förordning  (2000:628)  om  den 

arbetsmarknadspolitiska verksamheten tas i  9§ upp vad de arbetsmarknadspolitiska programmen 

syftar till:

”De arbetsmarknadspolitiska programmen är arbetsmarknadspolitiska insatser som syftar  

till att stärka den enskildes möjligheter att få eller behålla ett arbete.”

De ungdomar som deltar i Jobb- och utvecklingsgarantin har innan de påbörjat programmet deltagit 

i  Jobbgarantin för  unga i  15 månader,  och  dessförinnan varit  inskrivna  som arbetssökande hos 

Arbetsförmedlingen  i  tre  månader  (Arbetsförmedlingen  2014a).  När  de  skrivs  in  i  Jobb-  och 

utvecklingsgarantin har de därmed varit inskrivna hos Arbetsförmedlingen i 18 månader.
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Jobb- och utvecklingsgarantin är ett arbetsmarknadspolitiskt program som startade 2007 och riktar 

sig  till  personer  som  har  varit  arbetslösa  under  en  längre  tid.  Syftet  med  Jobb-  och 

utvecklingsgarantin är enligt Förordning (2007:414) om jobb och utvecklingsgarantin 1§ att erbjuda 

personer som varit arbetslösa under lång tid individuellt utformade insatser för att de så snabbt som 

möjligt ska få arbete. För att kunna delta i programmet krävs att individen är arbetslös och anmäld 

som arbetssökande hos Arbetsförmedlingen. Bland personer under 25 år krävs också, som tidigare 

nämnts, att de har deltagit i jobbgarantin för ungdomar i 15 månader. Deltagarna kan vara med i  

programmet  tills  de  antingen  börjar  arbeta  heltid,  börjar  studera  utanför  Jobb-  och 

utvecklingsgarantin, blir föräldralediga på heltid eller blir sjuka på heltid i mer än en månad och 

programmet därmed inte kan anpassas (Arbetsförmedlingen 2014a). Detta innebär att personer som 

arbetar extra men inte har en heltidstjänst fortfarande kan vara inskrivna i programmet och därmed 

klassas som arbetslösa i Arbetsförmedlingens statistik.

Försörjningssituationen för unga arbetslösa

Många arbetslösa ungdomar inte har arbetat tillräckligt för att kunna vara berättigade till a-kassa. På 

Försäkringskassans  (2014)  hemsida  tas  upp  att  de  istället  kan  få  ta  del  av  något  som  kallas 

utvecklingsersättning. Ungdomar som deltar i arbetsmarknadspolitiska program och är mellan 18-

24 år har rätt till detta bidrag från Försäkringskassan. Personer som har gått ut gymnasiet får 141 

kronor per dag om de deltar i ett program på heltid, medan de får 48 kronor per dag om de saknar 

gymnasieexamen.  Ersättningen  höjs  den  1  juli  det  år  de  fyller  20  till  141  kronor.  Denna 

utvecklingsersättning är skattefri och de får mindre pengar om programmet de deltar i är på deltid. 

De ungdomar som har rätt till en ersättning från en a-kassa och deltar i ett arbetsmarknadspolitiskt  

program kan få aktivitetsstöd. Hur mycket de får i aktivitetsstöd beror på hur mycket de skulle ha 

fått i a-kassa. De får minst 320 kronor per dag och högst 680 kronor om de deltar på heltid.  

Tidigare forskning

Olika möjligheter på arbetsmarknaden?

Som nämnts i inledningen finns det en hel del forskning som visar på vad som har betydelse för 

chanserna att  få ett jobb. Ett stort  antal  forskare hävdar att alla inte har samma möjligheter  på 

arbetsmarknaden. Detta skulle därmed innebära att en del individer löper en större risk än andra att  
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bli arbetslösa. Nedan redogörs för olika faktorer som kan vara av betydelse för möjligheterna på 

arbetsmarknaden.

Betydelsen av att vara ungdom

Alla individer har vissa basegenskaper som ligger utanför individens kontroll, åtminstone på kort 

sikt. Dessa kan användas av arbetsgivarna som ett sorteringskriterium eller på andra sätt påverka 

möjligheterna att få ett jobb. Exempel på sådana egenskaper är ålder, kön, handikapp och etniskt 

ursprung. Det har visat sig att en del av dessa kan ha betydelse för möjligheten att få ett arbete 

(Harkman 1999), där ålder tycks väga tyngst. Harkamn (1999) tar upp att chansen att få arbete vid 

arbetslöshet är högst bland ungdomar för att efter 50-årsåldern bli desto mindre. Däremot finns det 

forskning som visar på att varaktighet av arbetslösheten skiljer sig åt mellan olika grupper. Gruppen 

ungdomar har en högre arbetslöshet än andra (Forslund & Nordström Skans 2007). Perioderna som 

inskrivna hos arbetsförmedlingarna är däremot betydligt kortare än vad de är för andra grupper, men 

kan vara flera till antalet. En skillnad mellan vuxna och ungdomar när det kommer till arbetslöshet 

är  just  att ungdomar har en betydligt högre andel korta arbetslöshetsperioder (Oscarsson 2013). 

Ungdomarna har i större utsträckning tidsbegränsade anställningar och går ofta mellan olika jobb 

och har korta arbetslöshetsperioder däremellan. 

Betydelsen av familjebakgrund

Familjebakgrund är en faktor som inom forskningen har visat sig kan ha betydelse för ungdomars 

inflöde i arbetslöshet. Det finns flera studier som visar på ett samband mellan ungdomars inflöde i 

arbetslöshet  och föräldrarnas  situation (se Blomskog & Schröder  1999 och Nordenmark 1999). 

Dessa studier har visat på att risken ökar att barnet befinner sig i arbetslöshet om en eller båda av  

föräldrarna är arbetslösa.

Betydelsen av kontaktnät

Många lediga  jobb utannonseras  inte  på  offentliga  sidor  som exempelvis  Platsbanken.  Därmed 

tycks  informella  sökkanaler  ha  betydelse  för  möjligheterna  till  arbete  enligt  tidigare  forskning. 

Studier har visat på att kontakter har betydelse för arbetslöshet då personer med dåliga kontaktnät 

har svårare att få jobb än andra. Exempelvis har Korpi (1997) studerat kontaktnätets betydelse. 

Studien visade på att ju större kontaktnät desto snabbare får personer arbete. En person som inte har 

ett  stort  kontaktnät  riskerar  således att  gå  arbetslös.  En  annan  studie  gjord  av  Kramarz  och 

Nordström (2011) har analyserat vilken betydelse sociala kontakter har för etableringsprocessen på 

arbetsmarknaden bland unga. Det visade sig att starka sociala band, som exempelvis föräldrar, har 
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en betydelse för den arbetslöse. Studien visade att detta främst omfattar lågutbildade, barn med låga 

betyg samt om det råder hög arbetslöshet. Svagare sociala band som klasskamrater eller vänners 

föräldrar visade sig inte ha lika stor betydelse. Detta tolkar författarna som att det krävs ett djupare 

engagemang och inte enbart en informationsspridning för att ett arbete ska bli möjligt på detta sätt. 

Betydelsen av humankapital

Eriksson (2002) resonerar kring att det kan vara svårt för en arbetsgivare att ta reda på vem av de  

sökande för en tjänst som är mest produktiv. Alla egenskaper hos en individ är inte observerbara.  

Därmed genomför arbetsgivaren oftast sitt val utefter egenskaper som kan observeras. Exempel på 

detta kan vara utbildning, arbetserfarenhet och sysselsättningsstatus.  Sökanden som med största 

sannolikhet skulle kunna klara av ett jobb men saknar goda formella meriter kan därmed sorteras 

bort av en arbetsgivare enligt författaren.

Att vissa personer är arbetslösa kan ses utifrån att det råder en ”missmatch” på arbetsmarknaden 

(Forslund & Nordströms Skans 2007).  Detta innebär att det råder en obalans mellan utbud och 

efterfrågan på olika färdigheter. Arbetslösa är alltså lågproduktiva i det rådande sammanhanget trots 

att de kan ha goda färdigheter inom andra områden än de som för tillfället efterfrågas. De är därmed 

inte tillräckligt konkurrenskraftiga då deras färdigheter inte är eftertraktade i det sammanhang som 

de  befinner  sig  i.  En  teori  rörande  att  det  råder  en  ”missmatch”  på  arbetsmarknaden  är  att 

efterfrågan på välutbildad arbetskraft  har ökat  och att  de arbetslösa saknar  den kompetens som 

efterfrågas (Harkman 1999). Kompetens likställs oftast med utbildning, även om det naturligtvis går 

att diskutera  om förfarandet är lämpligt. Kompetens kan skapas exempelvis genom erfarenheter, 

men utbildning är den variabel som är lättast att mäta. Utbildning fungerar som ett signalvärde, då  

det  är  en  tydlig  signal  att  en  individ  kan  vissa  saker.  Detta  skulle  innebära  att  personer  som 

förvärvat kompetens genom inlärning på jobbet har svårare att hitta nya jobb är personer som har 

”rätt” utbildning (ibid). Jansson (2002) kunde i sin studie se att utbildningsnivå är en viktig faktor  

för att få arbete hos en ny arbetsgivare. Däremot saknade det betydelse för återanställning hos en 

tidigare arbetsgivare. Att kunna visa på dokumenterad kompetens genom utbildning är därmed av 

betydelse för att få ett jobb hos en arbetsgivare som inte har någon annan kunskap om personen, 

enligt studien.

Betydelsen av arbetslöshetens längd

De som varit arbetslösa längre har en lägre övergångsfrekvens till arbete än de som varit arbetslösa 
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under en kort period (Harkman 1999).  Detta betyder att ju längre en person varit arbetslös, desto 

svårare är det att komma tillbaka till arbetsmarknaden. Detta kan bero på flera olika orsaker. En 

anledning som Harkman (1999) tar upp är att  det  kan bero på att motivationen att  söka arbete 

minskar för personer som har varit utan arbete under en längre tid. Känslan av uppgivenhet kan 

infinna sig och upplevelsen kan bli att det är omöjligt att kunna hitta ett jobb, och därmed minskar 

sökaktiviteten. Just psykologiska kostnader rörande nedstämdhet har genom studier visat sig öka 

med arbetslöshetstiden. Krueger och Mueller (2011) kunde i några av sina resultat i sin studie se att 

många personer blev mer ledsna ju längre de var arbetslösa. Dessa personers sorg steg snabbare 

med  arbetslöshetstid  under  episoder  av  arbetssökande.  Fynden  i  deras  studie  tyder  på  att  den 

psykologiska kostnaden för jobbsökandet stiger ju längre en person är arbetslös. Detta kan därmed 

leda till att arbetslösa blir avskräckta från att söka jobb efter en längre tid utan resultat. 

En annan anledning till att personer som varit arbetslösa en längre period kan ha svårigheter att 

komma tillbaka till  arbete kan vara en sorteringsprocess av arbetsgivaren (Harkman 1999).  Det 

skulle  innebära  att  arbetsgivare  väljer  att  inte  anställa  personer  som varit  arbetslösa  en  längre 

period,  detta  på  grund av  att  hen  kan klassa  de  som varit  arbetslösa  en  längre tid  som sämre 

arbetskraft. Slutligen skulle anledningen kunna vara att en längre tids arbetslöshet gör att individen 

tappar en del av sin yrkeskompetens (ibid). Detta skulle därmed innebära att chansen till ett arbete 

skulle minska med tiden. Däremot ska det inte frångås att det kan finnas andra anledningar till att de  

som  varit  arbetslösa  en  längre  tid  har  mindre  sannolikhet  att  gå  över  till  arbete  än  just 

arbetslöshetens längd. Harkman (1999) tar upp att individer helt enkelt kan ha olika möjligheter till 

ett arbete.  Detta skulle innebära att de som har lätt att få jobb försvinner fort och lämnar kvar de 

med dåliga förutsättningar. 

Betydelsen av den lokala arbetsmarknaden

Åberg (2001) tar upp att en möjlig förklaring till varför jobbchanserna kan vara små är att det finns 

fler arbetslösa än vakanser på den lokala arbetsmarknaden. Den enda chansen att få ett jobb är att  

vara professionellt, socialt och geografiskt nära till de få öppningar till arbeten som finns. Detta 

innebär  att  långtidsarbetslöshet  skulle  kunna  drabba  vem  som helst.  Har  en  arbetsgivare  flera 

ansökningar att välja mellan innebär det helt enkelt att det är svårt att få ett jobb.
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Arbetsförmedlingen  

Arbetsförmedlingen  är  Sveriges  största  förmedlare  av  arbeten  och deras  främsta  uppgift  är  att 

sammanföra arbetsgivare med arbetssökande (Arbetsförmedlingen 2014b). Då det genom forskning 

visat  sig  att  det  finns  faktorer  som har  betydelse  för  personers  jobbchanser  bör  detta  därmed 

påverka  hur  väl  det  fungerar  för  Arbetsförmedlingen  att  sammanföra  arbetsgivare  med 

arbetssökanden. 

Ett sätt för Arbetsförmedlingen att öka möjligheterna för arbetssökanden att få ett jobb är att erbjuda  

dem att delta i olika arbetsmarknadspolitiska program. Precis som nämndes i bakgrunden har de till 

syfte att stärka den enskildes möjligheter att få eller behålla ett arbete.  Det finns ett antal studier 

som har försökt studera effekterna av denna form av program. Dessa studier är övergripande av 

kvantitativt  slag med stora urval. Effekterna av programmen utvärderas i  många fall  genom att 

fokus ligger  på hur många som får  arbete  efter  att  ha deltagit  i  en viss  åtgärd.  Skattningar  av 

programeffekter  i  tidigare studier har visat  på varierat  resultat.  Flera studier har funnit  positiva 

effekter av arbetsmarknadsåtgärder under 1980-talet. Ett exempel på detta är en studie som visade 

på att mer än 50 procent av de som deltog i arbetsmarknadsåtgärden arbetsträning hade ett arbete på 

den vanliga arbetsmarknaden inom området för arbetsträningen sex månader efter avslutat program 

(Harkman, Jansson, & Tamás 1996). Ytterligare 10 procent hade arbete inom ett annat område än 

det som arbetsmarknadsåtgärden haft.

Studier  som  berör  1990-talet  har  oftare  visat  på  inga  eller  negativa  effekter  av  olika 

arbetsmarknadsåtgärder. Larsson (2003) fann negativa sysselsättnings- och inkomsteffekter av både 

arbetsmarknadsutbildning för unga och för ungdomspraktik under det tidiga 1990-talet jämfört med 

öppet  arbetslösa  ungdomar.  Det  visade  sig  också  att  arbetsmarknadsutbildning hade  en negativ 

effekt  på  övergång till  det  reguljära  utbildningsväsendet.  En studie  rörande utvecklingsgarantin 

(som senare blev Jobb- och utvecklingsgarantin) fann ingen effekt på flödet från arbetslöshet till 

arbete bland unga (Carling & Larsson 2005). Detta grundade sig i två motverkande effekter. Dessa 

var  ett  snabbare  flöde  till  arbete  före  programstart  och  en  viss  inlåsningseffekt  av  att  delta  i 

programmet.

Både Larsson (2003) och Carling och Larsson (2005) studerade kortsiktiga effekter av program. 

Strandh  och  Nordlund  (2008)  har  till  skillnad  från  dem  studerat  de  långsiktiga  effekterna  av 

arbetsmarknadspolitiska  program.  Författarna  jämförde  jobb  med  anställningsstöd  och 
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arbetsmarknadsutbildning. De studerade de två programmen utifrån sannolikheten att försvinna från 

arbetsmarknaden, att få erfara ett helt år utan arbetslöshet och att nå upp till samma inkomst som 

före arbetslöshetsperioden.  Studien omfattade personer  som blev arbetslösa  1993 och de  följde 

effekterna 10 år framåt. Resultatet visade på att båda typerna av åtgärder hade positiva effekter. 

Däremot visade sig de positiva effekterna på olika sätt  och på olika lång sikt.  Utbildning hade 

positiva  effekter  på  längre  sikt  medan jobb med anställningsstöd  gav omedelbara  effekter  som 

ganska snabbt klingade av. Till skillnad från Larsson (2003) och Carling och Larsson (2005) visade 

denna studie på positiva effekter när de arbetsmarknadspolitiska programmen studerades utifrån ett 

långsiktigt perspektiv.

De former av studier som redogörs för ovan har däremot en viss problematik. Andersen (2009) 

benämner denna problematik som ”svarta lådor”. Med detta menas att själva åtgärden behandlas 

som en svart  låda då det enbart är effekterna av arbetsmarknadspolitiska åtgärder som bedöms. 

Något kommer in och sedan ut – det som händer däremellan är en okänd faktor. Detta gör det svårt 

att förstå när det egentligen blir effektivt för den enskilde. Hur fungerar egentligen politiken och hur 

utformar man den mest effektivt för den enskilda individen? 

En  studie  gjord  av  Sibbmark  och  Martinson  (2010)  som  behandlade  deltagandet  i  Jobb-  och 

utvecklingsgarantin gjorde ett försök att studera deltagarna inom ett program. De kom fram till att  

deltagarna överlag var positiva till  programmet de deltog i.  Undersökningspersonerna omfattade 

både yngre och äldre, men det var en något större andel äldre med längre utbildning som besvarade 

enkäten. De flesta var nöjda och tyckte att aktiviteterna var mycket eller ganska bra. Knappt en 

femtedel ansåg att de var ganska eller mycket dåliga. Däremot fann de att endast hälften tyckte att  

aktiviteterna var anpassade efter deras behov och endast en tredjedel trodde att aktiviteterna kunde 

hjälpa dem att hitta ett arbete. 

En nyligen gjord studie från Danmark lyfter kontakten mellan Arbetsförmedlingens förmedlare och 

den arbetslöse (Van den Berg, Back Kjærsgaard och Rosholm 2014). Denna studie visade på stora 

positiva  effekter av att möta sin förmedlare. Sannolikheten att den arbetslöse kan hitta ett arbete 

steg  under  veckan  som mötet  ägde  rum och  effekten  minskade  men  förblev  positiv  under  de 

följande veckorna. De kunde också urskilja en tendens till att effekten blev större med antalet möten 

som den arbetslöse deltagit i. Det tycks därmed finnas en betydelse med att möta sin förmedlare. 
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Arbetets betydelse för individen

Tack  vare  tidigare  forskning  vet  vi  relativt  väl  vad  som  påverkar  chanserna  till  jobb  på 

arbetsmarknaden. Som tidigare nämnts vet vi däremot mindre om hur arbetslösa tolkar och förstår 

den situation som de befinner sig i. Givet detta är det intressant att se vilken betydelse arbetet har 

för den enskilda individen för att kunna skapa en förståelse för hur arbetslösa ungdomar upplever 

och förstår sin situation. 

Traditionellt har stor del av forskningen inriktat sig på de negativa konsekvenserna av arbetslöshet 

och varför arbetslösa individer mår dåligt. Det finns flera teoretiska förklaringsmodeller som kan 

förklara  denna negativa  upplevelse.  En grundbult  i  detta  sammanhang har  varit  Marie  Jahodas 

(1982) teori om latenta funktioner. Hon utvecklade deprivationsteorin som utgår från att ett arbete, 

förutom den manifesta  funktion det  uppfyller  i  form av att  det  genererar  inkomst,  har  ett  stort 

psykologiskt  värde  för  människan.  Arbetet  uppfyller  enligt  denna  teori  fem  viktiga  latenta 

funktioner hos individen. Dessa är att ett arbete ger möjlighet till:

• tidsstruktur

• sociala kontakter utanför familjen

• status och identitet 

• känsla av tillhörighet till kollektivet 

• regelbunden aktivitet 

Dessa latenta funktioner har enligt  Jahoda betydelse för det psykiska välbefinnandet och det är 

förlusten av dessa funktioner som är huvudanledningen till de negativa individuella konsekvenserna 

av arbetslöshet. Att inte ha ett arbete innebär därmed inte enbart en ekonomisk förlust utan även en 

förlust  av  psykologiska  funktioner.  Vi  kan  med  denna  teori  förstå  de  generella  negativa 

psykologiska  aspekterna  av  arbetslöshet.  Betydelsen  av  arbetslöshetens  längd  för  en  individs 

jobbchanser diskuterades tidigare (se Harkman 1999), och tiden är något som påverkar avsaknaden 

av de latenta funktionerna. Detta skulle innebära att ungdomar som varit arbetslösa under en längre 

period saknar dessa funktioner och att detta  därmed påverkar dem negativt.  Detta huvudsakliga 

strukturella perspektiv har emellertid ifrågasatts.

Fryer och Payne (1984) har ifrågasatt Jahodas latenta funktioner av ett arbete och dess betydelse för 

det psykiska välbefinnandet. Författarna genomförde en undersökning på elva arbetslösa personer i 

England.  Deras  resultat  visade  på  att  undersökningspersonerna  upplevde  en  materiell  men inte 

någon psykologisk förlust av att vara utan arbete. Informanterna kunde uppleva arbetslösheten som 
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något  positivt  och  uppskattade  befrielsen  från  den  strukturering  som  ett  arbete  kan  innebära. 

Tidigare forskning hade  till  stor  del  behandlat  arbetslösa som en homogen grupp som reagerar 

negativt  på  arbetslöshet,  men deras  studie  visade  på  att  det  finns  minoriteter  som kan visa  på 

positiva reaktioner. Vidare kritiserade forskarparet att alla former av arbeten ses som lika viktiga för 

individuellt  välmående,  enligt  Jahodas  teori.  Arbeten  behöver  inte  vara  livsberikande  och 

tillfredsställande, då de kan vara långtråkiga, stressiga och fyllda med hårda krav. Teorin tar inte 

hänsyn till möjligheten att tråkiga och stressiga arbeten kan ha mindre betydelse för det psykiska 

välbefinnandet än mer tillfredsställande och stimulerande sådana. Teorin är inte heller precis, det 

vill säga den säger inte vilken grad av tidsstruktur och regelbunden aktivitet som behövs för att 

tillfredsställa individen. 

Ett alternativt strukturellt perspektiv som tar hänsyn till att olika arbeten kan ha olika betydelse för 

välbefinnandet är Warrs (1987) vitaminteori. Inom denna teori ses både anställning och arbetslöshet 

som  något  som  kan  ha  positiva  och  negativa  sidor,  till  skillnad  från  Jahodas  (1982) 

deprivationsteori. Detta innebär att ett arbete inte måste innebära något bra för individen, på samma 

sätt  som  arbetslöshet  inte  måste  vara  något  negativt.  Istället  tar  Warr  upp  nio  kriterier,  eller 

vitaminer,  som  karaktäriserar  en  bra  aktivitet  och  som  påverkar  individens  välmående.  Dessa 

kriterier är möjlighet till inflytande, möjlighet att använda och utveckla färdigheter, kännedom om 

normativa förväntningar och feedback på egna handlingar, mål  att arbeta mot, variation, fysiskt 

trygg miljö och en aktad social position. Dessa kriterier går alltså att uppnå både som anställd och 

som arbetslös och är något som individer behöver för att må bra enligt vitaminteorin.

Warrs teori ger möjlighet att urskilja skillnader mellan olika grupper när det kommer till välmående 

utifrån variationer i den omgivande miljön. Den visar även på att arbetslöshet inte måste innebära 

ett sämre välmående, till skillnad från Jahodas resonemang. En problematik som däremot finns med 

både Jahodas och Warrs teorier är  att individens roll  är  minimal.  Istället  utgår de båda från ett 

strukturellt perspektiv där teorierna fokuserar på hur faktorer i den sociala omgivningen påverkar 

individerna istället för hur individerna upplever, tolkar och agerar gentemot sin sociala struktur. 

Ett  alternativt  perspektiv som tar sin utgångspunkt  i  individen är  aktörsperspektivet som David 

Fryer  (se  exempelvis  Fryer  & Payne 1984,  Fryer  1986 och Fryer  1995)  förespråkar.  Inom det 

strukturella perspektivet antas att människan har socialiserats in i ett av samhället bestämt sätt att 

handla. Detta innebär att individen ses som passiv och inte förmögen att påverka sin omgivning, 

något som Fryers forskning inte pekade på. Den viktigaste negativa konsekvensen av arbetslöshet är 
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inte förlusten av de latenta funktioner som Jahoda hävdat. Istället är det förlusten av den manifesta 

funktionen som ett arbete har som påverkar individen mest enligt Fryer. Fryer har erkänt den roll 

som de latenta funktionerna kan spela för psykisk hälsa. Däremot har han ansett dessa otillräckliga 

för  att  till  fullo  förklara  försämringen  av  välbefinnandet  som kan  upplevas  av  den  arbetslösa 

personen. Förlusten av inkomsten är det som avskiljer individen från en meningsfull framtid och 

därmed påverkar hälsan.

Fryers  har  skapat  en aktörsteori  som erbjuder  ett  perspektiv  som bygger  på  föreställningen att 

individen har en inre motivation och handlingsförmåga. Fryer utgår från att individer är: 

”socially embedded agents who are actively striving for purposeful determination, attemting 

to make sense of, initiate, influence and cope with events in the line with personal values, 

goals, expectations of the future in a context of cultural norm, tradition and past 

experience.” (Fryer 1995:270)

Individer ses som sociala aktörer som gör sitt bästa för att kontrollera sin situation och nå de mål 

som de  anser  är  önskvärda.  Handlingsförmågan  är  enligt  detta  resonemang  beroende  av  vilka 

resurser individen har och hur dessa i sin tur kan fungera som möjligheter eller begränsningar för att  

uppnå ett önskvärt mål. Resurser av betydelse vid en målsättning att få ett arbete kan exempelvis 

vara en individs utbildning eller kontaktnät, som diskuterats tidigare (se exempelvis Jansson 2002, 

Harkman 1999, Korpi 1997 och Kramarz & Nordström 2011). Individer ses som sociala agenter 

som försöker nå önskvärda mål och dessa omkullkastas ständigt av omgivningen. Att som Fryer 

förespråkar använda sig av ett aktörsperspektiv ger möjlighet till att urskilja likheter och skillnader 

mellan individer beroende på deras egna mål. 

Precisering av frågeställningar 

Syftet  med  studien  är  att  undersöka  vad  ungdomar  inskrivna  i  Jobb-  och  utvecklingsgarantin 

upplever  har  betydelse  för  sina  möjligheter  på  arbetsmarknaden.  Detta  görs  utifrån  ett 

aktörsperspektiv.  Syftet  omfattar  vidare  att  försöka  skapa  en  förståelse  för  ungdomarnas 

upplevelser. 

Ungdomar som befinner sig inom Jobb- och utvecklingsgarantin har under en längre period haft 
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svårigheter  att  etablera  sig  på  arbetsmarknaden.  Det  har  genom  forskning  framkommit  att 

arbetslöshet  kan  uppfattas  som  negativt  men  inte  nödvändigtvis  behöver  göra  det. 

Arbetslöshetssituationen kan exempelvis öppna upp möjligheter för andra mål i livet. En intressant  

fråga att undersöka blir därmed om ungdomarna vill ha ett arbete och i så fall varför?  Om de 

strävar efter ett jobb, är det då ekonomiska aspekter som är av betydelse eller är det de latenta 

funktionerna som de saknar? Kanske finns det helt andra anledningar? Eller är de möjligtvis nöjda 

med sin nuvarande situation?

Om ett arbete är ett önskvärt mål, vad upplever de då kan påverka deras jobbchanser? Enligt ett  

aktörsperspektiv  omkullkastas  individens  handlingsmöjligheter  ständigt  av  omgivningen. 

Kontextens betydelse för jobbchanser har också tagits upp i tidigare forskning (se Åberg 2001). 

Utifrån ett aktörsperspektiv är intresset inte fäst vid hur kontexten ser ut och därmed styr individen, 

utan hur individer tolkar kontexten och dess betydelse och därmed hanterar denna. Studiens andra 

frågeställning är därmed; hur upplever ungdomarna att deras jobbchanser påverkas av kontexten?

Genomgången av tidigare forskning har visat på att det finns fler faktorer än kontexten som kan 

påverka chanserna till jobb; faktorer som kan ha betydelse för ungdomarna. Detta innebär däremot 

inte  att  de  behöver  uppleva  dessa  vara  av  betydelse.  Utifrån  ett  aktörsperspektiv  är 

handlingsförmågan beroende av olika resurser som fungerar som möjligheter eller begränsningar i 

ungdomarnas strävan att uppnå önskvärda mål.  Vilka resurser upplever ungdomarna ha betydelse  

för deras jobbchanser och hur kan dessa resurser påverka ungdomarnas handlingsförmåga?

Slutligen  är  det  intressant  att  se  närmare  på  hur  ungdomarna  upplever  att  Arbetsförmedlingen 

påverkar deras jobbchanser. Vilken betydelse upplever ungdomarna att Arbetsförmedlingen har för  

dem i deras nuvarande situation? Tidigare forskning har främst riktat in sig på effekterna av olika 

arbetsmarknadspolitiska  program.  I  denna  studie  befinner  sig  ungdomarna  istället  i  en 

arbetsmarknadspolitisk åtgärd, varför det finns en förhoppning om att öppna lite på den svarta låda 

som Andersen (2009) nämner. Vad anser ungdomarna är av betydelse? Studier har visat på positiva 

effekter av exempelvis det personliga mötet med förmedlare (se  Van den Berg, Back Kjærsgaard 

och Rosholm 2014). Är detta något som ungdomarna tillskriver betydelse? I studien av Sibbmark 

och Martinson (2010) framkom att endast en tredjedel trodde att aktiviteterna kunde hjälpa dem att 

hitta arbete. Upplever ungdomarna i denna studie att det är meningsfullt eller inte att delta? Varför 

eller varför inte? 
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Metod

Valet  av  forskningsmetod stod  mellan  att  göra  en  kvalitativ  eller  kvantitativ  undersökning.  En 

kvantitativ  forskning  syftar,  enkelt  uttryckt,  till  att  förklara  något,  medan  en  kvalitativ  något 

förenklat syftar till att förstå det som analyserats (Fejes & Thorberg 2009). I denna studie var det  

eftersträvansvärt att skapa en djupare förståelse för ungdomarnas egna syn på sin situation, och 

därmed  blev  en  kvalitativ  ansats  den  mest  passande.  En  stor  del  av  forskningen  om 

arbetsmarknadspolitiska  åtgärder  och  jobbchanser  har  varit  kvantitativ  och  det  har  funnits  en 

förhoppning att ett annorlunda angreppssätt kan bidra med intressant kunskap. 

Datainsamling

Syftet med studien är att försöka erhålla beskrivningar av den intervjuades livsvärld i avsikt att 

tolka dennes mening, och därmed var intervjuer den metod som var mest lämplig för att besvara 

syftet. Enkäter skulle exempelvis riskera att styra informanternas svar för mycket och information 

som beskriver den subjektiva upplevelsen fångas bäst genom intervjuer (Kvale 1997). 

Intervjuerna genomfördes under två dagar i april i en lokal hos Sollefteå turistbyrå. Intervjuerna 

gjordes  därmed  på  neutral  plats  för  att  undvika  att  ungdomarna  uppfattade  intervjuaren  som 

Arbetsförmedlingens förlängda arm. Det var av vikt att de skulle känna sig trygga och ha möjlighet 

till  att  uttrycka  sig  fritt  och  sanningsenligt  om de  exempelvis  hade  känsliga  aspekter  som de 

önskade ta upp. Samtliga intervjuer spelades in efter att informanterna godkänt detta. Detta gjorde 

att det inte fördes anteckningar under intervjun, för att lättare kunna ha fokus på samtalet och följa 

upp med frågor. Direkt efter varje intervju antecknades däremot hur jag upplevt intervjun och om 

det framkommit något mer intressant efter att diktafonen stängts av. Det fanns skillnader mellan 

ungdomarna för hur pass väl de utvecklade sina svar, då vissa gav långa och utvecklande svar på 

varje fråga medan några var mer fåordiga. Det upplevdes däremot inte som att  kvalitén på svaren 

varierade intervjuerna emellan.

Intervjuguide

Intervjuerna  genomfördes  i  semistrukturerad  form.  Detta  innebär  att  en  intervjuguide  hade 

strukturerats (se bilaga 1), men möjlighet fanns att göra förändringar vad avser frågornas form eller 
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ordningsföljd  beroende  på  hur  intervjuerna  fortskred.  En  semistrukturerad  intervjuguide  bör 

innehålla teman med tänkbara frågor (Kvale 1997). Intervjuguiden utgick därmed från fem teman. 

Dessa  var  bakgrund,  vardag,  jobb och arbetsmarknad,  deltagandet  hos  Arbetsförmedlingen och 

framtiden.  Intervjuguiden skapades utifrån den förförståelse som jag hade genom teorin.  Utifrån 

dessa fem teman fanns en förhoppning om att kunna få ett empiriskt material som inte var för hårt  

styrt men ändå kunde besvara studiens frågeställningar och syfte. 

En positiv aspekt med att använda sig av semistrukturerade intervjuer var att de möjliggjorde att 

informanterna kunde prata mer fritt. Detta var önskvärt då syftet var att försöka skapa en förståelse  

för deras egna upplevelser utan att påverka deras svar genom för hårt hållna frågor. Samma frågor 

ställdes till alla, men det lämnades ett stort utrymme till informanterna att tala fritt kring de tankar 

frågorna väckte. Detta gjorde att följdfrågorna kunde skilja sig åt intervjuerna emellan då frågorna 

styrdes av vilken riktning samtalet tog i varje individuell intervju. Detta var av vikt utifrån studiens 

syfte då öppna frågor med möjlighet till följdfrågor generellt ger möjligheter att få inblick i den 

intervjuades perspektiv med dennes egna ord (Kvale 1997). Detta var något som var önskvärt. 

Urval

Urvalet bestod av sju stycken ungdomar mellan 20-24 år inskrivna i Jobb- och utvecklingsgarantin 

hos  Arbetsförmedlingen  i  Sollefteå.  Ungdomarna  har  varit  inskrivna  hos  Arbetsförmedlingen  i 

minst 18 månader. På grund av ett behov att begränsa studiens omfattning bedömdes sju intervjuer 

vara tillräckligt för att besvara syftet. Kvale (1997) uttrycker framförallt att kvaliteten är betydligt 

viktigare än kvantiteten i en kvalitativ ansats. Syftet har inte heller varit att generalisera utan att 

lyfta upp det som var intressant. 

Till en början var det problematiskt att få tillräckligt många ungdomar att ställa upp på en intervju. 

Ett  utskick  via  mail  gjordes  till  samtliga  ungdomar  mellan  20-24  år  inskrivna  i  Jobb-  och 

utvecklingsgarantin (se bilaga 2), men få återkopplade på detta. En anledning till detta kan vara att 

flera  inte  kontrollerade  sin  mail  särskilt  ofta.  En  representant  från  Arbetsförmedlingen  ringde 

därmed runt till några av ungdomarna och fick fram 17 personer som kunde tänka sig att ställa upp 

på en intervju. Av dessa 17 gjorde jag ett urval på sju personer, vilket innebar att urvalet i slutändan 

inte blev för styrt av Arbetsförmedlingen själva. Av de sju personerna var fyra helt arbetslösa och 

tre hade någon form av vikariat eller provanställning. 
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Analysmetod

Analysen av datamaterialet gjordes genom hermeneutisk analysmetod. Fejes och Thornberg (2009) 

tar  upp att  den  hermeneutiska  ansatsen  är  inriktad  på  tolkning,  inkännande  och  förståelse  och 

används för  att  göra det  obegripliga begripligt.  Det  är  en bra metod när  det  handlar om att  få 

tillgång till informanternas egna upplevelser. 

Vid ett hermeneutiskt förhållningssätt sker en växling mellan helheten och delen för att på så sätt se 

om det  finns  samstämmighet  i  svaren  eller  om det  framkommer  något  motsägelsefullt.  Denna 

växling skapar en möjlighet till att försöka förstå informanternas egentliga mening. Detta var av 

vikt vid denna studie då det under intervjuns fortskridande pågår en tankeprocess hos informanten. 

Detta innebär att det kan framkomma nya insikter eller sätt att se på saker under intervjuns gång. 

Detta kan skilja sig från svar som har angetts på andra frågor i intervjun. Det är därför av vikt vid 

analysprocessen att inte stirra sig blind på en fråga utan försöka ställa det gentemot helheten för att 

förhoppningsvis  öka  förståelsen  för  informantens  tankar  och  åsikter.  Detta  var  något  som jag 

ständigt strävade efter under analysarbetet. 

Inom hermeneutiken brukar tolkningsprocessen liknas vid en spiral. Denna metafor används för att 

visa  på  att  det  sker  en  konstant  pendling  mellan  det  empiriska  materialet  och  teori  (Fejes  & 

Thornberg 2009). För varje pendling fördjupas tolkningen då spiralen gräver sig längre ner. Under 

analysprocessen växlade jag ständigt mellan empiri och teori för att på det sättet öka förståelsen och 

komma fram till nya insikter. När det framkom nya intressanta apsekter av materialet valde jag att 

genom teori öka min förståelse för detta. 

Det finns ingen generell arbetsmodell eller arbetsgång när det gäller analys- och tolkningsprocessen 

inom hermeneutisk forskning (Fejes & Thornberg 2009). Detta beror till viss del på att forskaren 

kan ha olika förförståelse och ingång för att undersöka ett fenomen och detta kan göra att forskaren 

väljer olika angreppssätt för att förstå och tolka ett empiriskt material. Detta gör att det är av vikt att  

redovisa den förförståelse som jag har haft. Jag har själv mött svårigheterna på arbetsmarknaden 

som ung och har varit ofrivilligt arbetslös en gång, men detta var under en mycket begränsad tid. 

Jag har aldrig varit inskriven hos Arbetsförmedlingen och innan jag gick in i processen med detta 

arbete var min kunskap relativt begränsad om Arbetsförmedlingen som organisation. Jag är själv 

uppvuxen i Sollefteå kommun, men flyttade direkt efter gymnasiet och har inte upplevt hur det är 

att vara ung och arbetslös inom kommunen. Däremot har jag vänner och släktingar som befunnit sig 
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i  liknande  situationer  som  urvalsgruppen.  Den  bild  som  media  ibland  kan  ge  av  både 

Arbetsförmedlingen och arbetslösa ungdomar kan till viss del vara negativ. Detta är något som jag 

försökt att hålla mig neutral till, men det är fortfarande av vikt att vara medveten om att det kan ha  

påverkat mig i tolkningsprocessen. Den teori jag tog del av innan genomförandet av intervjuerna är 

vidare  en  del  av  min  förförståelse.  Det  var  av  vikt  att  veta  vilka  ingångsvärden  som jag som 

forskare  hade  då  det  förhoppningsvis  gjorde  mig  uppmärksam  på  hur  det  kunde  spela  med  i 

tolkningsprocessen. 

Att  använda sig av hermeneutiken inom analysprocessen minskade risken för att dra förhastade 

slutsatser.  Analysmetoden  krävde  att  de  bedömningar  som  gjordes  ständigt  ställdes  gentemot 

helheten för att undvika felaktiga tolkningar. Detta innebar att en naiv tolkning undveks; det vill 

säga att utsagan tolkas direkt som den sägs utan att sättas in i helheten i övrigt (Fejes & Thornberg  

2009). 

Bearbetning av data

Samtliga intervjuer transkriberades i sin fulla form. Analysen påbörjades redan vid transkriberingen 

då det gav en möjlighet att ännu en gång lyssna igenom intervjun. Det transkriberade materialet 

lästes om och om igen för att jag skulle bli  bekant med materialet. Detta gav en bild om vilka 

mönster  som  gick  att  urskilja  eller  vad  som  skiljde  mellan  informanterna.  Det  gav  också  en 

möjlighet att  urskilja vad informanterna framställde som viktigt  eller  vad som tycktes engagera 

dem.  Materialet  färgkodades  därefter  utifrån  studiens  fyra  frågeställningarna  samt 

bakgrundsinformation. De teman som skapades hade grund i studiens fyra frågeställningar. Dessa 

teman  benämndes  bakgrund,  vardag  och  önskan  om  förändring,  upplevelsen  av  kontextens 

betydelse,  jobbsök  och  vägar  till  arbete  och  slutligen  Arbetsförmedlingens  betydelse.  Studiens 

resultat och analys presenteras utifrån dessa fem teman. Då intervjuerna var av en semistrukturerad 

och öppen form kunde empiri som berörde ett visst område diskuteras under flera tillfällen under 

intervjuerna. Att färgkoda materialet gav en tydlig bild om vad som berörde en viss frågeställning. 

Varför jag inte behöll exakt den form av teman som användes under intervjuerna grundade sig i att  

de behövde förtydligas och förbättras för att kunna presenteras på ett bra sätt i studien. Med grund i 

studiens fyra frågeställningar blev dessa teman tydligare att använda sig av. Temat framtid gick 

vidare ihop med övriga teman då det som togs upp där ofta blev en upprepning eller förtydligande 

av  vad  de  pratade  om  tidigare.  Under  hela  processen  var  det  av  vikt  att  återvända  till  de 
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transkriberade intervjuerna för att undvika att bearbetningen förändrade datan. Detta gjordes för att 

se till så att delen stämde överens med helheten. 

Kvalitet och trovärdighet 

Det finns flera aspekter som togs hänsyn till för att öka studiens trovärdighet och kvalitet. Till att 

börja var det av vikt att jag medvetandegjorde mig själv om min egen förförståelse. Denna har 

redogjorts för under rubriken analysmetod. Jag hade ambitionen att försöka hålla mig så neutral 

som möjligt men även ha en medvetenhet om min egen förförståelse under arbetets gång. Detta 

gjorde  att  jag  under  tolkningsprocessen  ständigt  reflekterade  över  hur  min  förförståelse  kunde 

påverka  de  bedömningar  och  tolkningar  som  gjordes.  Att  medvetandegöra  min  förförståelse 

minskade risken för att  ogrundade slutsatser drogs utifrån fördomar eller  förutfattade meningar. 

Vidare  har  jag  strävat  efter  att  ge  studien  en  hög  grad  av  genomskinlighet  för  att  möjliggöra 

granskning av resultat och tillvägagångssätt. 

En pilotintervju genomfördes med en individ som befinner sig inom Jobb- och utvecklingsgarantin 

precis  som studiens  urvalsgrupp,  men inom en annan kommun.  Detta  gjordes  för  att  testa  om 

frågorna tolkades rätt och för att se om de kändes relevanta utifrån studiens syfte. Pilotintervjun 

resulterade i att några av frågorna omformulerades för att de inte skulle missförstås. 

Under  intervjuerna försäkrades deltagarna om att  de skulle  vara anonyma.  På så sätt  minskade 

risken att de inte skulle våga uttrycka sina åsikter till fullo. Att genomföra intervjuerna på neutral 

plats bidrog med stor sannolikhet även till att informanterna inte såg mig som Arbetsförmedlingens 

förlängda arm. Detta var även något som jag upplevde att de inte gjorde under intervjuerna. De 

upplevdes som trygga att våga berätta om sin situation och sina upplevelser.

Etik

Vetenskapsrådets (2002) fyra forskningsetiska grundkrav togs i beaktande i denna studie. I det mail 

som skickades till ungdomarna informerades de om studiens syfte, att det var frivilligt att delta, att 

uppgifterna  som  framkom  skulle  behandlas  konfidentiellt  samt  att  uppgifterna  enbart  skulle 

användas till studien. Att se till att informationen kom ungdomarna tillhanda i skrift minimerade 

risken att jag som forskare glömde att ta upp någon punkt, vilket fallet exempelvis kan vara vid ett 
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telefonsamtal. Då utskicket via mail tyvärr inte gav den respons som förväntades var jag noggrann 

med att upprepa de etiska utgångspunkterna vid telefonkontakten med ungdomarna. De upprepades 

även  ytterligare  en  gång  vid  intervjutillfället,  detta  för  att  vara  helt  säker  att  de  tagit  till  sig 

informationen.  Samtycke  att  delta  i  studien  bekräftades  vid  telefonkontakten.  Då  uppgifterna 

behandlades konfidentiellt har det varit av vikt att informanterna inte har gått att identifiera. Detta 

gör att bakgrundsinformationen om ungdomarna i studien inte kommer att vara allt för ingående då 

det  skulle  riskera  att  informanternas  identitet  avslöjas.  Istället  kommer  en  mer  övergripande 

presentation göras.

Resultat och analys

Bakgrund
Samtliga ungdomar är mellan 20-24 år gamla och urvalsgruppen består av fyra killar och tre tjejer. 

Deras erfarenheter från arbetslivet varierar och de har vidare olika förutsättningar rent ekonomiskt. 

Fyra  av  ungdomarna  försörjer  sig  på  det  bidrag  de  är  berättigad  till  genom  deltagandet  hos 

Arbetsförmedlingen, då de är helt arbetslösa. Detta bidrag omfattar cirka 3 000 kronor i månaden. 

Av dessa fyra ungdomar har två personer ytterligare bidrag på cirka 4 000 från Försäkringskassan 

på  grund  av  personlig  problematik.  Några  av  ungdomarna  försörjer  sig  genom att  arbeta  som 

timanställda och tar del av ersättning de dagar de inte arbetar. En av ungdomarna har en högre 

provanställning och försörjer sig på den för stunden. Alla ungdomarna har avslutat gymnasiet. Inga 

av ungdomarna har arbetslösa föräldrar, något som innebär att det saknas stöd för teorin om att 

ungdomar  med arbetslösa  föräldrar  löper  större  risk  att  hamna  i  arbetslöshet  (se  Blomskog  & 

Schröder 1999 och Nordenmark 1999). Utifrån denna bakgrund blir det tydligt att även om samtliga 

klassas  som  arbetslösa  i  Arbetsförmedlingens  statistik  så  har  de  olika  utgångslägen  och 

förutsättningar. 

Vardag och önskan om förändring

För att få en förståelse för hur ungdomarna upplever sina möjligheter på arbetsmarknaden var det av  

vikt att ta reda på om ungdomarna vill ha ett arbete och i så fall varför. Vill ungdomarna förändra  

något i sin vardag och, om de vill det, är det ett arbete som är eftersträvansvärt? 
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Ungdomarna spenderar sin vardag på olika vis. En del lägger stor del av sin vardag på jobbsökande, 

andra  befinner  sig  inom  någon  åtgärd  hos  Arbetsförmedlingen  och  vissa  arbetar  extra  genom 

vikariejobb eller provanställning. Samtliga ungdomar vill förändra sin vardag. Det visade sig att 

ungdomarna på ett eller annat sätt önskar sig ett arbete eller en högre anställningsform än vad de för 

stunden har, något som återfinns i nedan angivna citat.

”Jag vill ha ett fast jobb med inkomst.” - Informant 6

”Det vore ju bra med 100 % anställning.” - Informant 5

”Ja det är ju bara det att man vill ha mer jobb, det är det det sitter i. Jag skulle vilja ha ett 

fast  jobb och inte  bara springa efter hur mycket  de behöver en,  det  är  ju det  man vill  

såklart.” - Intervjuperson 7

”Jaa,  jag vill  ha ett  jobb.  Eller  nej,  jag vill  ha min första  betalda  semester,  min första  

semester vill jag fan ha.” - Informant 2

Två av ungdomarna har en tydlig målsättning att börja studera till hösten, men grundtanken med 

detta är att kunna få en fast anställning eller starta företag. Ingen av ungdomarna uttrycker att de är 

nöjda med den situation de befinner sig i för närvarande. Detta bör därmed påverka ungdomarna i 

deras handlingsmönster då de utifrån ett aktörsperspektiv försöker kontrollera sin situation och nå 

de mål som för dem är önskvärda. I detta fall omfattar ett mål för ungdomarna att skaffa ett arbete 

eller en högre sysselsättningsgrad.

Anledningar till att vilja uppnå målet

Anledningarna till  varför ungdomarna vill  ha ett  arbete  eller  högre sysselsättningsgrad varierar. 

Flera uttrycker utifrån egna erfarenheter en önskan om en fast och trygg anställning då ovissheten 

av att arbeta som timanställd eller under korta perioder skapar en känsla av osäkerhet. Ungdomar 

har oftare än andra grupper korta anställningar (Oscarsson 2013). Några av ungdomarna uttryckte 

att ett arbete strukturerar tiden och gör att de slipper gå hemma på dagarna.

”Det är liksom härligt  att ha nånting att göra om dagarna. Det är inte så roligt att sitta  

hemma och bara uääh.” - Informant 1
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Individen som uttryckte nyss nämnda citat hade vid genomförandet av intervjun inte någon form av 

arbete.  Ett  arbete  skulle  därmed innebära  en regelbunden aktivitet  för  individen som skulle  ge 

honom något  att  göra om dagarna.  Detta  går  att  jämföra med Jahodas  (1982) teori  om latenta 

funktioner  där  regelbunden  aktivitet  tillskrivs  betydelse.  Enligt  denna  teori  är  detta  en  viktig 

funktion med att ha ett arbete och avsaknaden av detta påverkar individen negativt. Regelbunden 

aktivitet är något som några av ungdomarna längtar efter. 

Den finansiella förlusten som arbetslöshet kan innebära togs av flera av ungdomarna upp som en 

anledning till att vilja ha ett arbete. Vissa av ungdomarna uppfattar den ekonomiska aspekten som 

en begränsning till att kunna göra det som de vill. Detta kan omfatta att bygga upp en buffert för att 

kunna flytta, att bekosta ett körkort, eller för att kunna bidra till hyran den 25:e varje månad.

 ”(...) det är ju att man vet att man får en fast inkomst varje månad, det är liksom det det 

sitter i. Jag har ju bland annat inget körkort då jag inte har råd att skaffa det och sånna  

grejer heller. Det vill jag ju ha också. Det är mycket som skulle förändras med ett fast  

jobb.” - Informant 7

Detta  kan  därmed  tolkas  som  att  den  ekonomiska  förlusten  som  arbetslöshet  eller  låg 

sysselsättningsgrad resulterar i kan skapa begränsningar för handlingsutrymmet när det kommer till 

andra mål i livet. Detta kan liknas med Fryers resonemang (se Fryer & Payne 1984 och Fryer 1986) 

om att det är den manifesta funktionen som ett arbete uppfyller genom inkomst som är den främsta 

konsekvensen av arbetslöshet. 

En längtan efter  att  strukturera tiden och/eller  förbättra  sin  situation rent  ekonomiskt  finns  hos 

ungdomarna. Vidare är det också av stor vikt för flera av ungdomarna att trivas med ett arbete. Det 

viktigaste är inte lönen utan att få göra något de gillar och trivs med. En person uttryckte att det är 

viktigt att trivas och vill inte ta ett jobb bara för att ha ett jobb. En annan av ungdomarna berättade 

att han vet att han kan få arbete inom vissa områden men ser det som den absolut sista utvägen. 

Han vill helst inte arbeta inom detta område, då han inte riktigt trivs med det. Han utesluter det dock 

inte helt.  Står han helt  utan arbete i  sommar måste han kanske söka sig dit,  då det i  slutändan  

handlar om pengar. 

En slutsats av detta är att ett arbete är väldigt centralt för ungdomarna men att orsaken till att det är 

centralt varierar. Att ha ett arbete är ett redskap till att uppnå sådant som de vill. Att de vill ha ett  
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jobb är kopplat till olika målsättningar. För vissa handlar det om att få ekonomin att fungera och 

kunna planera för framtiden, för andra är det den struktur ett arbete ger som är eftersträvansvärt. 

Själva innehållet av ett arbete är också av vikt för flera av ungdomarna. De är motiverade till att få 

ett jobb, men de vill uppnå olika saker med det. 

Upplevelsen av kontextens betydelse

Att  ungdomarna  vill  ha  ett  jobb  bör  påverka  hur  de  handlar  för  att  uppnå  detta  mål. 

Handlingsförmågan  kan  däremot  begränsas  av  kontexten.  Med  kontexten  menas  i  detta 

sammanhang Sollefteå  med omnejd.  Viktigt  att  poängtera är att  det  inte är  kontexten som styr 

ungdomarnas handlande enligt ett aktörsperspektiv, men då handlingsförmågan kan begränsas av 

denna är det av vikt att ta reda på hur de upplever sin omgivning.

Ungdomarna uttryckte att det är svårt för unga att få arbete i Sollefteå, men de resonerade något 

olika  angående anledningarna  till  detta.  Flera  uttryckte  att  det  finns  lite  jobb för  unga.  En av 

ungdomarna resonerade kring att det måste skapas fler arbeten för unga, annars kommer de fortsätta 

att flytta från stan. En av ungdomarna uttryckte följande:

”Det är så många som är arbetslös så det är verkligen svårt att ens få tag på någonting.” 

- Informant 4

En annan person uttryckte till att börja med att det inte finns så mycket jobb att söka, men ändrade  

sig sedan. Han tror att jobb finns, men det kräver ett stort engagemang för att få ett. För honom har  

det dött av lite som han uttryckte det. Det är enligt honom drygt att hålla på med jobbsökandet. 

Detta skulle kunna grunda sig i att motivationen att söka arbete minskar för personer som har varit  

utan arbete en längre tid. Harkman (1999) resonerar kring att känslan av uppgivenhet kan infinna 

sig  och  upplevelsen  kan  bli  att  det  är  omöjligt  att  kunna  hitta  ett  jobb,  och  därmed  minskar 

sökaktiviteten. 

Två av ungdomarna resonerade kring utbildningens inverkan utifrån kontexten. Den ena personen 

hade  uppfattningen att  många har  utbildningar  men i  och  med att  det  är  dåligt  med arbeten  i  

Sollefteå måste de flytta. Den andra personen resonerade kring detta utifrån att det är svårt att få 

långvariga anställningar i Sollefteå på grund av att det krävs utbildning för många jobb. 
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”Jag tror att det är det det sitter i att det är många som är arbetslösa, att de är outbildade” 

- Informant 7

Denna  motsättning  mellan  de  två  individerna  blir  intressant  då  handlingsförmågan  ses  som 

beroende  av  vilka  resurser  som  individen  har.  Ingen  av  ungdomarna  har  utbildning  utöver 

gymnasiet. Personen som upplever att problematiken grundar sig i att ungdomar är arbetslösa på 

grund av att  de är outbildade befinner  sig själv inom en situation som gör att  hennes brist  på 

utbildning gör att hon inte får fast anställning. För henne personligen tycks möjligheterna för att få 

arbeta med det hon vill grunda sig i just avsaknaden på utbildning. Detta visar på betydelsen av ett 

aktörsperspektiv i sammanhanget. Individens upplevelse av kontexten tycks ges uttryck på olika sätt  

utifrån deras individuella målsättning. Upplevelsen av kontextens betydelse för svårigheter att få ett 

arbete kan därmed visa sig på olika sätt beroende på individuella aspekter. Får man inget arbete kan 

upplevelsen av begränsningen rörande att det inte finns några arbeten vara tydlig. Finns däremot en 

möjlighet  till  att  få  en tjänst för individen om denne utbildar  sig blir  betydelsen av utbildning 

viktigare i sammanhanget. Resultatet visar inte nödvändigtvis sanningen och hur det ser ut inom 

kontexten, men det visar hur individen själv tolkar kontexten och dess betydelse. Individens sanning 

och verklighetsbild framkommer. En slutsats av detta är att upplevelserna av kontextens påverkan 

på deras jobbchanser ser något olika ut för ungdomarna.

Flytta för att öka möjligheterna?

Under intervjuerna framkom det tankar och funderingar kring att söka arbete på annan ort för att få 

ett arbete. Alla utom en av ungdomarna vill stanna i Sollefteå eller i närheten av Sollefteå. Den 

person som inte har denna önskan vill enbart hitta ett arbete i Sollefteå för en period så att hon kan 

tjäna lite pengar och lättare kan flytta. För fem av personerna är det mycket viktigt att få bo och 

arbeta i Sollefteå eller i närheten av stan. Detta grundar sig antingen i att sambon är bunden eller att 

de helt enkelt trivs väldigt bra. 

”Jag trivs här i Sollefteå och jag vill gärna vara kvar” - Informant 7

”Killen är ju som att: det här det är mitt hem och det går inte att flytta.. Så vi blir nog kvar 

här” – Informant 5 

En person resonerade däremot om att han skulle kunna tänka sig att flytta om han blev erbjuden ett 
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arbete med hyffsad lön.  Han känner alltså  inget behov av att  han måste bo i  Sollefteå.  Istället 

resonerade han kring att det är svårt att ha råd att flytta när han inte har kunnat arbeta ihop några 

pengar. 

”Det  är  ju  det  här  med  att  ha  råd  att  flytta  till  den  orten.  För  blir  det  nått  sånt  här  

jättetemporärt och sen har man inge jobb igen då sitter man ju där. Så jag vill ha råd att  

göra det först innan jag kan. Så om jag får jobb här, jobb i, jaa, om jag är jättenöjd med

jobbet så stannar jag ju kvar, och om jag vill byta sen så har man ju lite att röra sig på.” 

- Informant 3

För större delen av ungdomarna finns därmed en önskan om att bo kvar i Sollefteå. Att flytta ses för 

de flesta inte som ett alternativ för att påverka sina möjligheter till att uppnå målet med att skaffa ett  

arbete eller högre sysselsättningsgrad. En person nämnde att det finns arbeten i Stockholm eller 

andra tätortsområden som intresserar honom, men uttryckte aldrig att det är ett alternativ att flytta 

för  de  tjänsterna.  Däremot  uttryckte  han att  hans  kompetenser  inte  efterfrågas  i  Sollefteå  med 

omnejd. Han är därmed lågproduktiv i det rådande sammanhanget trots att han har goda färdigheter 

som kan vara eftertraktade på annan ort. Detta är en anledning till att personer kan gå arbetslösa 

enligt Forslund och Nordström Skans (2007). Det skapas en ”missmatch” på arbetsmarknaden då 

individers färdigheter inte är eftertraktade i det sammanhang som de befinner sig i.  Detta visar på 

att individen kan ha olika mål som motarbetar varandra.

Jobbsök och vägar till arbete

Ungdomarna tillskriver kontexten betydelse för sina jobbchanser, men dess påverkan upplever de 

lite olika. Det är vidare av vikt att ta reda på om det finns andra aspekter och resurser som de 

upplever har betydelse för jobbchanserna.

Under intervjuerna berättade ungdomarna hur de går tillväga när de söker arbeten och vad de tror 

fungerar bra och mindre bra när det kommer till möjligheterna att få ett arbete. Större delen av 

ungdomarna tog upp  Platsbanken och att de brukar använda sig av denna. Några av ungdomarna 

brukar försöka ta personlig kontakt med ansvariga för tjänsten; antingen ringer de företagen eller så 

åker de till arbetsplatsen för att få möjlighet till en mer personlig kontakt. 
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”Eftersom annars så kommer de glömma bort en om man typ ringer eller skickar email, då 

liksom är man bara en i högen.”- Informant 2

Några  uttryckte  däremot  ett  visst  missnöje.  De  har  uppfattningen  att  det  läggs  ut  arbeten  på 

Platsbanken  som  redan  är  tillsatta  och  att  många  arbeten  som  är  lediga  inte  utannonseras  på 

Platsbanken. Större delen av ungdomarna tycks alltså använda sig av Platsbanken, men flertalet av 

dem har inga större förhoppningar om att få arbete den vägen. 

”Jag har ju inte fått nå jobb så det har inte fungerat.” - Informant 1

”Så du får ju ofta inte nå jobb på Platsbanken, så är det.” - Informant 5

Istället framkom värdet av att ha kontakter. Större delen av intervjupersonerna tog upp vikten av 

kontakter när det kommer till möjligheterna att få att arbete. Flera har tidigare fått extrajobb eller 

praktik genom just kontakter. En person uttryckte det på följande sätt:

”Kontakter är det viktigaste, det är så du får ett jobb typ. Du kan ha världens kriterier men 

känner han en som är ungefär lika bra så blir ju den anställd, så är det.” - Informant 2

Sollefteå är en liten stad och alla känner alla. Detta gör att många anställer personer som de känner,  

resonerade en av ungdomarna. En person uttryckte att fördelen med att använda sig av kontakter är 

att möjligheten finns att hinna före andra som kanske inte hört talas om just den tjänsten. Vikten av 

informella sökkanaler för möjligheterna att få ett arbete har behandlats i flera tidigare studier (se 

exempelvis Korpi 1997 och Kramarz & Nordström 2011).  Kontakter har genom studier visat sig 

vara en väg till ett arbete och tycks vara något som även ungdomarna uppfattar som en betydande 

faktor och något som de försöker att använda sig av. Individens kontaktnät kan därmed fungera som 

både en möjlighet och en begränsning i aktörens möjligheter till att uppnå ett specifikt mål, i detta 

fall att få ett arbete. Handlingsutrymmet kan enligt detta resonemang förbättras om individen har 

resurser i form av så kallat  ”rätt” kontakter,  men även begränsas om dennes kontaktnät inte är 

särskilt  omfattande.  Ungdomarna  kan  därmed  ha  olika  begränsningar  beroende  på  hur  deras 

kontaktnät ser ut. En slutsats som kan dras är att ungdomarna upplever kontakter som ett redskap 

för att kunna få ett jobb, däremot har de alla olika förutsättningar beroende på hur deras kontaktnät 

ser ut.
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Några av ungdomarna tog upp praktik som ett sätt att få ett arbete. Det ger möjlighet att komma in  

på ett ställe och visa vad de kan, resonerade en av ungdomarna, som menade att ett inskickat CV 

inte ger en nog klar bild av vem den sökande är.  Han såg egentligen inga svårigheter med att 

genomföra praktik.  Däremot vill han veta att chanserna finns till  att få ett arbete  efter avslutad 

praktik. Då målet hos individen är att få ett arbete anses därmed praktik inte vara önskvärt om det  

inte uppfyller målet. Detta resonemang stärks ytterligare av två andra av ungdomarna.  Den ena 

genomför för stunden praktik och uttryckte frustration över att praktik inte leder till anställning, 

enligt honom, utan bara till en annan praktik. Det är i hans ögon meningslöst. Den andra genomför 

ingen praktik men kan tänka sig att göra det. Han uttryckte, precis som de två andra, att praktik bör 

leda till arbete.

”Jag ska inte praktisera för praktikens skull, jag vill att det ska leda till ett jobb.” 

- Informant 2

En annan person genomför vid  intervjutillfället  en  praktik  och han har  en  förhoppning om en 

anställning men vet inte om det kommer att vara möjligt. Samtidigt anser han att praktiken utvecklat 

honom och ökat hans jobbmöjligheter i framtiden, det vill säga han har förbättrat sina resurser för 

att  nå  sin  önskvärda  målsättning. Utifrån  sitt  mål  om  att  få  ett  arbete  inom  det  område  han 

praktiserar tyckte han därmed att det kan vara meningsfullt, i motsats till vad övriga som resonerade 

kring praktik ansåg.

Att genomföra praktik kan därmed upplevas som ett sätt att stärka sina resurser. Däremot kan det 

upplevas som meningslöst när förväntningen är att praktik ska leda till ett arbete. Det behöver inte 

ses som en möjlighet att stärka sina resurser genom att fungera som en möjlighet till utveckling. 

Resultatet visar på individuella skillnader i upplevelsen rörande praktikens funktion för att uppnå 

målet med att skaffa ett arbete. Slutsatsen blir därmed att det finns en variation mellan vissa av 

ungdomarna som gör att de upplever att praktik bör uppfylla olika saker och därmed fungerar som 

ett redskap på olika sätt. 

Utbildning - en möjlighet till arbete?

Samtliga ungdomar har avslutade gymnasiala studier. Vissa vill gärna arbeta inom områden som rör 

deras gymnasieutbildning, medan några tydligt uttryckte att de inte vill eller kan det. En person 

uttryckte:
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”Ja, [gymnasie]utbildningen var ju kul, men det funkar inte så bra i arbetslivet.” 

- Informant 4

Att  ha  gymnasieutbildning  tycks  inte  vara  tillräckligt  för  att  ungdomarna  ska  kunna  få  en 

tillsvidaretjänst inom de områden som de är intresserade av. Det framkom under intervjuerna att det 

antingen krävs vidareutbildning för att  möjligheterna ska förbättras, eller att det helt  enkelt inte 

finns så mycket arbeten oavsett inom området som berör deras gymnasiekompetens.

Inställningen  till  vidareutbildning  som  ett  sätt  att  öka  sina  resurser  och  därmed  försöka  öka 

möjligheterna till ett arbete varierar. Tre av de fyra killarna är intresserade av att fixa behörigheter 

till att köra vissa maskiner. De resonerade kring att det skulle öka deras möjligheter till att få ett  

arbete och att de skulle kunna arbeta med något som intresserar dem. Detta går i linje med en studie 

gjord av Jansson (2002). Denna studie visade på att utbildningsnivå och dokumenterad kompetens 

är en viktig faktor för att få arbete hos en ny arbetsgivare.  Detta förutsätter däremot att det finns en 

efterfrågan på denna form av färdigheter, annars är risken att arbetslösheten fortsätter (Forslund & 

Nordström Skans 2007).  En av killarna har en viss förhoppning om att få utbildningen till kortet 

finansierat av Arbetsförmedlingen, medan övriga två har blivit nekade av Arbetsförmedlingen då de 

redan har  behörigheter  till  andra maskiner.  Dessa  två ser  trots  detta  inget  hinder  för  att  själva 

finansiera kortet de är intresserade av, men en av dem uttryckte att han vill veta att det då leder till  

ett arbete. Han anser att ett kort är dyrt, men om det leder till ett jobb är det värt det i det långa 

loppet. 

En av ungdomarna resonerade kring problematiken med pengar om han skulle studera på komvux 

eller ta del av annan utbildning. För honom skulle det resultera i att han skulle få en betydligt lägre 

ersättning från Försäkringskassan och skulle därigenom ha svårt att betala hyra. 

 ”Sen ja tyck väl dom [Arbetsförmedlingen] att man ska låna pengar upp till det då men då 

är det ju det, ska jag låna pengar till ett jobb som jag  kanske kan få. Det är ju liksom...  

Åsså kanske det går tio stycken den utbildningen å sen är det en tjänst dom söker. Det tycker 

inte jag alls är värt att låna pengar till.” - Informant 1

I hans situation skapas det därmed en viss begränsning utifrån hans ekonomiska situation. Hans 

bidrag från Försäkringskassan skulle minska ifall han påbörjade en utbildning. Han vill vara säker 

på att en utbildning leder till jobb innan han lånar pengar. Detta gör att utbildning inte upplevs som 
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ett sätt att stärka sina egna resurser då ekonomiska resurser sätter stopp.

Tre personer kan tänka sig att utbilda sig längre fram i tiden på en högre nivå såsom universitet eller 

högskola. Anledningen till att inte utbilda sig redan nu beror antingen på en osäkerhet vad de vill 

studera eller att de helt enkelt vill försöka söka arbete ett tag till då studier ses som en sista utväg.  

Två av tjejerna har bestämt sig för att studera och vet vad de vill läsa. För båda handlar det om att få  

möjlighet att arbeta med det som de intresserar sig för. Att utbilda sig ses därmed som ett sätt att 

stärka sina resurser för att kunna få ett arbete. Förhoppningar finns om att få en fast anställning för 

den ena och för den andra att starta ett eget företag. 

Att genomföra den investering som utbildning innebär, både i tid och pengar, tycks påverkas av 

känslan av att investeringen ska leda till något önskvärt enligt individen. Detta varierar individerna 

emellan  vad  gäller  vidareutbildning.  Utifrån  ett  aktörsperspektiv  försöker  individen  skapa  en 

kontroll  för  att  skapa  förutsägbarhet.  Individen  handlar  på  ett  sätt  som  leder  den  närmare 

målsättningen som den har.  En slutsats  av detta är att om ungdomarna upplever en osäkerhet i 

investeringen av utbildning väljer de istället att inte genomföra den om det ändå inte leder till något 

önskvärt. Individen vill skapa kontroll, men det gäller att få den också. Ungdomarna tycks ha ett  

behov av att känna kontroll i att en investering i utbildning leder till något som de strävar efter.

Betydelsen av Arbetsförmedlingen

Det tycks finnas vissa variationer hos ungdomarna rörande vad de tillskriver betydelse för sina 

möjligheter att få ett arbete, men även vissa likheter. Kan detta ha någon betydelse för relationen till  

Arbetsförmedlingen? Vilken betydelse har Arbetsförmedlingen för dem i deras nuvarande situation?

Förväntningar på Arbetsförmedlingen

De förväntningar som ungdomarna uttryckte att de hade när de skrev in sig på Arbetsförmedlingen 

varierar. Vissa hade inga direkta förväntningar på att Arbetsförmedlingen skulle kunna hjälpa dem i 

deras arbetssökande, utan valde att gå med för det bidrag de får. Andra förväntade sig att få lite 

hjälp med exempelvis CV-skrivning och formandet av personligt brev. Vissa uttryckte att de inte 

förväntade sig att Arbetsförmedlingen ska söka arbete åt dem. Däremot fanns en förhoppning om 

mycket stöd och hjälp under arbetssökandet. En person trodde att han skulle kunna få ett arbete rätt 

fort, och att de på Arbetsförmedlingen skulle kunna hjälpa honom att få sitt drömjobb.
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”Jag satt och tänkte liksom att jamen dom här dom har säkert företag som dom vet behöver 

folk. Här kan dom sätta in en person på arbete om han vill. Ja det var inte fallet.”

- Informant 2

Förväntningarna  varierade  mellan  ungdomarna,  men  större  delen  hade  en  förståelse  över  att 

Arbetsförmedlingen inte kan söka jobb åt dem utan ska fungera som en hjälp i deras arbetssökande. 

Upplevelsen av Arbetsförmedlingens stöd och hjälp

Upplevelsen av Arbetsförmedlingens stöd och hjälp i arbetssökandet varierar och är både positivt 

och  negativt.  En  positiv  aspekt  som  flera  av  ungdomarna  tog  upp  är  att  deltagandet  hos 

Arbetsförmedlingen skapar en viss press på att söka arbete. Det gör att de kanske söker fler jobb än 

vad de annars skulle ha gjort.

”Tack vare Arbetsförmedlingen så måste man söka och då tappar man det inte helt och  

hållet, den där lusten att söka.” - Informant 1

En möjlig orsak till att sökaktiviteten minskar hos individer är en längre tids arbetslöshet (Harkman 

1999). Denna  press  kan  därmed  ses  som  att  Arbetsförmedlingen  påverkar  ungdomarnas 

handlingsmönster  på  ett  för  ungdomarna  önskvärt  sätt.  En annan  positiv  aspekt  som några  av 

ungdomarna tog upp är att Arbetsförmedlingen kan ge förslag på arbeten som kan sökas. En person 

uttryckte dock att det inte alltid fungerar så bra. Hon har en utbildning från gymnasiet som gör att  

hon är behörig till vissa tjänster, men hon anser att hon inte är kompetent till att arbeta med det idag.  

Hon uttryckte att det varken är rättvist mot henne eller arbetsgivaren. Hon upplever det därmed som 

jobbigt  att  Arbetsförmedlingen  vill  att  hon  ska  söka  arbeten  som hon  själv  anser  att  hon inte 

behärskar. 

”Det är ju som att sätta in nån som aldrig har jobbat där typ, det bli ju jättefel. Men ändå 

kan de ju skicka ut att du ska söka det här.” - Informant 5

Denna krock mellan vad Arbetsförmedlingen respektive vad ungdomarna anser  visade  sig även 

under de andra intervjuerna. Flera av ungdomarna uttryckte en frustration över att ha kommit med 

egna  förslag  till  Arbetsförmedlingen  på  utbildningar,  men  att  dessa  nekats.  Förslagen  omfattar 

exempelvis behörigheter till maskinkort eller ekonomisk hjälp för att läsa en viss utbildning. 
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”(...)  ja  och  Arbetsförmedlingen  vägrar  att  betala  den  utbildningen  för  jag  har  redan  

behörigheter tycker dom.” - Informant 6

”Dom försöker väl så gott  dom kan, men det känns ju ändå som att  dom nekar till det  

mesta.” - Informant 4

Utifrån  ett  aktörsperspektiv  försöker  individer  skapa  kontroll  över  sitt  liv  på  olika  sätt.  När 

Arbetsförmedlingen ger förslag som går emot ungdomarnas önskemål, eller nekar deras förslag, 

tycks en känsla av frustration och meningslöshet uppstå. Ungdomarna försöker ta kontroll för att  

uppfylla målsättningar som de har, men Arbetsförmedlingen tycks enligt dem inte alltid hjälpa dem 

med detta. Då tycks det resultera i att det upplevs som meningslöst.

Anledningarna till att de nekat ungdomarnas förslag tycks grunda sig i att möjligheterna till arbete 

inte  skulle  ha  ökat  enligt  Arbetsförmedlingen.  Det  framkom  under  intervjuerna  att  en  del  av 

ungdomarna upplever att Arbetsförmedlingen ibland kan försöka styra ungdomarna till något som 

de inte vill. En person liknade detta vid en klippkant. Vid klippkanten säger Arbetsförmedlingen att 

de ska söka det ena eller andra arbetet eller studera något, sedan knuffar de på. 

”Man står vid, vad ska man säga, en klippkant åsså sen har du söka det där jobbet eller  

såna här jobb eller så studera nånting. Arbetsförmedlingen står sen där och knuffar liksom, 

dom hjälper inte med att försöka inse fördelar med att göra si eller så.” - Informant 2

En annan person berättade att hon känner att Arbetsförmedlingen ibland sätter stopp för vad hon 

själv vill, men har trots detta en förståelse för varför de gör det.

”Så även om inte jag vill det så tycker de att man ska söka för dom vill ju att man ska få ett 

jobb.” - Informant 4

Utifrån tidigare resultat rörande målsättningen om att få ett arbete blir detta intressant att analysera 

närmare.  Ungdomarna  uttryckte  tydligt  under  intervjuerna  att  de har  som målsättning att  få  ett 

arbete,  eller  ett  arbete  med  högre  sysselsättningsgrad.  Däremot  går  det  utifrån  synen  på 

Arbetsförmedlingen att se att det inte enbart handlar om att få vilket arbete som helst. Det tycks 

vara av stor vikt för flera av ungdomarna att få ett arbete eller sysselsättning som de själva vill ha 
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och  är  intresserade  av.  Detta  innebär  att  det  tycks  upplevas  frustrerande  och  negativt  när 

Arbetsförmedlingen  föreslår  alternativ  eller  säger  nej  till  saker  som  inte  går  ihop  med  den 

målsättning som ungdomarna har. 

”Vissa behöver en spark i arslet men tvinga dom då inte åt fel håll. Jag menar varför tvinga 

dom till nånting dom inte vill? (…) visserligen ska man inte tacka nej till ett jobb om man 

får ett jobb, men alltså är det ett jobb dom absolut inte vill ha sparka inte på dom det då.” 

- Informant 2

En möjlig tolkning av detta är att inställningen till Arbetsförmedlingen påverkas av om ungdomarna 

anser att Arbetsförmedlingen hjälper dem på den väg de själva vill gå. Denna tolkning stärks av den 

person  som  var  den  med  mest  positiv  inställning  till  Arbetsförmedlingen.  Hon  har  genom 

Arbetsförmedlingen  fått  hjälp  med  åtgärder  som stärker  hennes  resurser  på  så  sätt  att  hennes 

möjligheter ökar för att få göra det hon vill i livet. Hon tog upp liknande problematik som övriga 

ungdomar men är trots detta mycket mer positiv till Arbetsförmedlingen än övriga. En slutsats av 

detta är att inställningen till Arbetsförmedlingen påverkas av om det uppfattas som meningsfullt för 

personen själv att genomföra vissa åtgärder utifrån de mål som denne har. Ungdomarna är olika och 

har olika behov, därmed tycks egeninflytandets betydelse vara stort för att nå de mål som just de vill 

uppnå.

Denna tolkning blir ytterligare styrkt utifrån vad ungdomarna berättade om åtgärder som de har 

deltagit  i  genom Arbetsförmedlingen.  En del av ungdomarna uppfattar  vissa åtgärder i form av 

kurser som erbjuds som barnskola. Det som tagits upp under kurserna är sådant som de anser att de 

redan vet och som är självklarheter för dem, eller som var onödigt enligt dem själva.

”Jag var ju med på nått sånt där program, det var ju riktig barnskola det (…). Då förklarade 

de typ bara att  man ska skicka iväg CV:t  till  olika personer  och gärna gå ut  till  olika  

personer och fråga liksom, men det förstår man ju själv. Det är ju inte som att man måste gå 

dit för att förstå det.” - Informant 1

”Det var nån kurs man skulle gå på, och det har jag ingen aning om varför man ens gick. 

Det hade absolut inget med jobbsök att göra överhuvudtaget.” - Informant 4

Däremot anser flera att det har varit bra när de fått hjälp med CV-skrivning, personligt brev och hur 
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man ska bete sig vid jobbsök. 

”Arbetsförmedlingen är en bra grej. Man kan ju alltid gå dit och fråga om man behöver  

hjälp med ett CV eller personligt brev eller... Ja helt enkelt frågor om hur det funkar.” 

- Informant 3

”(...) det var väl CV-skrivning som jag gick där. Det var bra det för det hade jag noll koll 

på.” - Informant 7

De åtgärder som de får ta del av tycks alltså ses som positiva om ungdomarna anser att de behöver 

hjälp med de delar åtgärden berör, och att de därmed stärker deras egna resurser. Tvärtom ses det 

som meningslöst då det inte stärker deras resurser rörande möjligheten att få ett arbete om de själva 

uppfattar att informationen de tar del av är självklarheter eller inte upplevs relevant.

Upplevelsen av det  stöd och den hjälp de får  av arbetsförmedlarna varierar.  Poängteras bör att 

ungdomarna benämner arbetsförmedlarna som handläggare och därmed kommer denna benämning 

användas här. Vissa av ungdomarna har en positiv erfarenhet och tycker att det fungerat bra, men 

det framkom även viss kritik. Många har fått byta handläggare ofta, så pass ofta att de ibland inte 

har varit medvetna om vem de har. 

”Jag har glömt hur många handläggare som jag har haft.” - Informant 4

”Jag har bytt handläggare en gång i halvåret, så ska jag ha en tillit till det?”   

- Informant 6

Det framkom att det tycks finnas en önskan om mer personlig service och hjälp. Detta går att koppla 

till  det behov av kontroll som individen har när de försöker uppnå sina mål. Genom att  få mer 

personlig service skulle deras egna inflytande med stor sannolikhet kunna stärkas. Detta skulle i sin 

tur kunna leda till att det ger dem en grad av kontroll när de försöker uppnå sina mål. Detta tycks de 

dock uppfatta som svårt när de ofta byter handläggare och då Arbetsförmedlingen har så många 

arbetssökande att ha koll på. Flera av ungdomarna upplever en problematik med att behöva byta 

handläggare ofta. Några har haft handläggare hos kompletterande aktörer till Arbetsförmedlingen, 

och ser positiva aspekter där som de önskar fanns hos Arbetsförmedlingen. Möjligheten att få ett 

mer personligt bemötande har funnits hos kompletterande aktörer då de har fler handläggare än 
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Arbetsförmedlingen. De ungdomar som haft handläggare hos kompletterande aktörer uttryckte det 

som positivt att handläggaren känner igen dem och kommer ihåg vad de har pratat om tidigare. 

Detta är något som vissa av ungdomarna uttryckte borde förbättras hos Arbetsförmedlingen.

 ”Så dom [Arbetsförmedlingen] har ingen koll på vem jag är om jag kommer dit. Det blir 

ju svårt för dem att hjälpa nån dom inte känner.” - Informant 5

Det framkom också en önskan om att handläggarna kan vara mer pålästa. Vissa har uppfattningen 

om att de inte alltid har koll och att det kan vara lite struligt. Det tycktes vara svårt att definiera  

exakt vad de bör vara mer pålästa om, men en person uttryckte att de bör ha kunskap utöver vad han  

själv kan läsa på hemsidan. Vissa har det, men inte alla enligt honom.

Tre  av ungdomarna tog  upp att  kommunikations-  och  informationsbiten  behöver  förbättras  hos 

Arbetsförmedlingen. Ungdomarna har erfarenhet av papper som försvinner eller information som de 

anser bör nå dem men som inte gör det. En person uttryckte det på följande sätt:

”Jag tycker att dom ska informera lika mycket som dom vill att vi ska informera dem.” 

- Informant 5

Upplevelsen  rörande  Arbetsförmedlingens  hjälp  i  deras  situation  som  arbetssökande  varierar 

ungdomarna sinsemellan. Vissa uttryckte att det enda som är bra är bidraget så att de kan söka jobb 

på annat håll, medan andra anser att deltagandet har varit till hjälp i deras strävan efter ett arbete. 

Utifrån  resultatet  av  intervjuerna  har  det  visat  sig  att  upplevelsen  av  om  olika  åtgärder  eller 

aktiviteter fungerar bra eller mindre bra grundar sig i uppfattningen om hur pass mycket det hjälper  

individen  i  dennes  målsättning.  Hjälper  Arbetsförmedlingen ungdomarna  att  få  kontroll  för  att 

uppnå sina målsättningar upplevs olika åtgärder som mer positiva. Trots detta går det inte att frångå 

att samtliga ungdomar tog upp liknande förbättringsområden hos Arbetsförmedlingen. Dessa är mer 

personlig och välfungerande kontakt med handläggare. De vill inte behöva byta för ofta. Ett annat 

förbättringsområde rör att informationen från Arbetsförmedlingen ibland tycks brista enligt en del 

av ungdomarna.

33



Diskussion

Syftet med studien har varit att undersöka vad ungdomar inskrivna i Jobb- och utvecklingsgarantin 

upplever  har  betydelse  för  sina  möjligheter  på  arbetsmarknaden.  Detta  gjordes  utifrån  ett 

aktörsperspektiv.  Syftet  omfattade  vidare  att  försöka  skapa  en  förståelse  för  ungdomarnas 

upplevelser. För att besvara detta syfte fanns det fyra frågeställningar, motiverade genom teorin, 

som behövde besvaras och som kommer diskuteras i detta avsnitt. 

Studiens första frågeställning var att ta reda på om ungdomarna vill ha ett jobb och i så fall varför. 

Det framkom i studien att ungdomarna som intervjuats strävar efter ett arbete. Samtliga ungdomar i 

denna studie upplever arbetslöshet som något  negativt  till  skillnad från Fryer & Paynes (1984) 

undersökningspersoner som visade vissa positiva reaktioner. En tänkbar anledning till detta är att 

dessa ungdomar inte etablerat sig ordentligt på arbetsmarknaden. I Fryer och Paynes (1984) studie 

handlade  det  om  individer  som  arbetat  under  längre  tid  och  uppskattade  befrielsen  från  den 

strukturering som ett arbete innebär. De fick istället tid för egna intressen. Ungdomarna i denna 

studie har inte etablerat sig ordentligt på arbetsmarknaden och längtar istället efter vissa saker som 

ett jobb kan erbjuda. Resultatet visade på att det finns vissa variationer till varför de strävar efter ett  

jobb. Arbetet är centralt för samtliga men på olika sätt. Genom ett arbete kan mål uppfyllas på olika 

sätt i livet. För vissa är det en central faktor att genom ett arbete skapa tidsstruktur liksom Jahoda 

(1982)  argumenterar  för.  För  andra  är  det  vad  arbetet  kan  göra  för  dem  i  likhet  med 

aktörsperspektivet som Fryer (1984, 1986 och 1995) förespråkar. Att vara helt arbetslös eller att ha 

en låg sysselsättningsgrad kan sätta stopp för eftersträvansvärda mål i livet som att skaffa körkort 

eller betala hyran. Dessa mål kan vara sådant som många äldre kanske redan har uppnått och tar för  

givet.  Detta  är  något  som jag tror  är  viktigt  att  ta  till  sig  vid  arbetet  med ungdomar  som har  

svårigheter att etablera sig på arbetsmarknaden. De har olika saker som de vill uppnå med ett jobb. 

Ungdomar som har svårigheter att etablera sig på arbetsmarknaden är inte en homogen grupp som 

har samma målsättningar. Detta innebär att det bör tas hänsyn till att deras målsättningar kan variera 

och därmed det stöd som de vill ha från exempelvis Arbetsförmedlingen.

Studiens andra frågeställning syftade till att undersöka hur ungdomarna upplever sin kontext och 

dess  inverkan på  deras  jobbchanser.  Upplevelsen  av  kontextens  betydelse  för  sina  jobbchanser 

visade sig variera till viss del. Vissa upplever att det helt enkelt inte finns några jobb, medan andra 

anser att  det  främst är bristen på utbildning som gör att det är svårt  att få ett  jobb. Hur de än 

upplever sin omgivning anser alla att det är svårt att få ett jobb i Sollefteå med omnejd. Att större 
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delen av ungdomarna trots detta inte känner sig så motiverade av att flytta visar på att de kan ha 

olika målsättningar som motarbetar varandra. En relevant fråga för Arbetsförmedlingen blir därmed 

hur de ska kunna hjälpa ungdomarna med detta. Arbetsförmedlingen kan inte skapa jobb som inte 

finns, men de kan förtydliga för ungdomarna vilka möjligheter de har om de vill kunna arbeta inom 

kommunen. Då Arbetsförmedlingen dels arbetar med att matcha arbetsgivare och arbetstagare görs 

detta säkerligen redan i Sollefteå, men kanske behövs det förtydligas än mer.

Vilka resurser upplever då ungdomarna i studien har betydelse för deras jobbchanser? Resultatet 

rörande studiens tredje frågeställning visade att upplevelsen av kontakters betydelse för att få ett 

arbete var starkt för ungdomarna. Samtliga ungdomar lyfte betydelsen av kontakter för att få ett 

jobb. Korpi (1997) kom i sin studie fram till att ju större kontaktnät, desto snabbare får personer  

arbete. En del av ungdomarna har fått jobb tidigare genom kontakter. Däremot har det inneburit 

kortare  anställningar  i  och med att  de  fortfarande  –  efter  över  18 månader  – är  inskrivna  hos 

Arbetsförmedlingen. Det går således inte att frångå att det, trots goda kontakter, kan vara svårt att få 

ett arbete. Problematiken tycks istället finnas i att ungdomarna inte får långvariga anställningar. 

Utbildning ses bland ungdomarna som en möjlighet till att stärka sina egna resurser för att få ett  

arbete. Däremot framkom det att inställningen påverkas av känslan att en investering i utbildning 

ska leda till ett jobb. Detta varierar mellan ungdomarna. Betydelsen av detta blir därmed att vissa 

väljer  att  inte  utbilda  sig  då  de  upplever  att  det  inte  nödvändigtvis  behöver  leda  till  deras 

målsättning;  ett  jobb.  Detta  skulle  kunna  innebära  att  ungdomarna  inte  väljer  att  påbörja 

utbildningar som Arbetsförmedlingen föreslår ifall de inte upplever att det med säkerhet leder till ett 

arbete.

Studiens fjärde frågeställning syftade till  att undersöka hur ungdomarna upplever  betydelsen av 

Arbetsförmedlingen  utifrån  deras  nuvarande  situation.  Tidigare  studier  har  främst  undersökt 

effekten av arbetsmarknadspolitiska åtgärder utifrån hur många som får  ett  arbete  efter  en viss 

åtgärd (se exempelvis Larsson 2003 och Carling & Larsson 2005). Det som skiljer denna studie från 

precis nämnda studier är att undersökningspersonerna befinner sig inom en åtgärd. Det går därmed 

inte att  mäta effektiviteten utifrån hur många som får  ett  arbete.  Däremot ger  det en intressant 

synvinkel  då  ungdomarnas  upplevelse  av  effektiviteten  lyfts  fram.  Att  upplevelsen  av 

Arbetsförmedlingens  stöd  påverkas  av  hur  relevant  olika  åtgärder  eller  insatser  upplevs  för 

måluppfyllelsen, som resultatet visade, är kanske inte så förvånande. Däremot anser jag att det är 

viktigt att ta till sig detta resultat när det kommer till arbetet med ungdomar som har svårigheter att 
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etablera sig på arbetsmarknaden. Vad vill de egentligen själva och finns det möjligheter att hjälpa 

dem mot deras målsättning? Kanske är det utifrån dessa målsättningar som vi kan förstå vad som är 

effektivt? Resultatet pekade också på att ungdomarna har ett behov av kontroll och ägandeskap när 

det kommer till deras målsättningar. Utifrån ett aktörsperspektiv försöker individen skapa kontroll 

över sin situation. När de inte får kontroll tycks det skapa en känsla av meningslöshet. Hur skulle 

Arbetsförmedlingen kunna öka den känslan av kontroll hos ungdomarna?

Att Arbetsförmedlingen måste ta hänsyn till hur arbetsmarknaden ser ut är förståeligt. De kan inte 

skapa jobb som inte finns. Däremot skulle kanske en bättre fungerande kontakt mellan ungdomarna 

och  arbetsförmedlarna  förbättra  arbetet  och  öka  känslan  av  kontroll  hos  ungdomarna.  Tidigare 

studier har visat på att personliga möten mellan arbetssökande och förmedlare ökar chanserna till att 

få ett jobb (se  Van den Berg, Back Kjærsgaard och Rosholm 2014). Skulle de kunna få en mer 

personlig kontakt skulle detta kanske också leda till att ungdomarna lättare förstod varför de ibland 

nekas eller hänvisas till olika åtgärder som de själva anser vara meningslösa. Kanske skulle det även 

kunna  skapa  en  större  tillit  till  Arbetsförmedlingen.  Genom  att  förbättra  kontakten  mellan 

ungdomarna och arbetsförmedlarna skulle ungdomarna kunna få en större kontroll och inflytande 

för att uppnå sina målsättningar. Detta var något som utifrån resultatet visade sig påverka hur pass 

positivt  olika  åtgärder  eller  aktiviteter  upplevdes.  Att  Arbetsförmedlingen  begränsas  av  deras 

resurser eller av att arbetsförmedlare avslutar sina anställningar påverkar självklart möjligheterna 

till detta. Däremot tror jag att det finns mycket att vinna på att skapa ett personligare bemötande 

gentemot ungdomarna, något som ungdomarna också efterfrågade.

Den viktigaste slutsatsen som kan dras av studien är att ungdomarna inte är en homogen grupp som 

har samma behov och önskemål. För att hjälpa och ge ungdomarna stöd i deras strävan efter ett 

arbete krävs en förståelse för de individuella skillnaderna som finns. 

Metoddiskussion

En styrka med studien är att intervjuguiden gav möjlighet till ungdomarna att vidareutveckla egna 

erfarenheter och upplevelser utan att jag som forskare styrde för hårt. Det empiriska materialet var 

därmed  inte  för  hårt  styrt.  Samtidigt  gav  det  ett  stort  material  som ibland kunde  ta  lite  olika 

riktningar ungdomarna emellan. Detta ställde stora krav på mig som analyserade materialet. Jag har 

försökt att inte vara subjektiv i arbetet med analysen, men är medveten om att det inte är möjligt att  
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till  fullo  vara  helt  objektiv.  Att  ha  medvetandegjort  min  förförståelse  har  däremot  ökat  mina 

möjligheter till att se vad texten erbjuder. Jag har försökt att inte överösa materialet med frågor utan 

utifrån delen och helheten har jag istället försökt skapa en förståelse för ungdomarnas upplevelser. 

Då  mitt  utskick  via  mail  inte  fick  den  respons  jag  önskade  fick  en  representant  från 

Arbetsförmedlingen ringa runt till ungdomarna. Detta gjordes på grund av sekretesskäl. Jag kunde 

därefter själv ta kontakt med dem efter att de uttryckt att de kunde tänka sig att ställa upp på en 

intervju. På grund av att jag fick ta hjälp av Arbetsförmedlingen var jag orolig för att de skulle 

uppfatta mig som Arbetsförmedlingens förlängda arm och därmed inte våga säga exakt vad de ville. 

De sju ungdomarna som i slutändan ställde upp på en intervju pratade dock alla väldigt öppet om 

sin situation. Det verkar därmed inte som att det har påverkat resultatet nämnvärt.

En  relevant  fråga  att  ställa  sig  är  hur  pass  mycket  resultatet  har  påverkats  av  att  studiens 

urvalsgrupp har varit inskriven hos Arbetsförmedlingen i över 18 månader. Det kanske är svårt att 

vara positiv när det tycks vara svårt för dem att uppfylla sin målsättning med ett arbete eller en 

högre  sysselsättningsgrad.  De  har  varit  inskrivna  under  en  lång  period  och  ändå  inte  fått  en 

långvarig anställning,  något som gjort  att  de inte kunnat  skriva ut sig från Arbetsförmedlingen. 

Detta kan självklart påverka upplevelsen – under så pass lång tid har det inte resulterat i att de 

lyckats uppnå sitt mål. Det kan eventuellt skapas frustration eller ilska som riktas mot exempelvis 

Arbetsförmedlingen. Möjligtvis är det så att tjejen som var mer positiv till Arbetsförmedlingen än 

de övriga helt enkelt är väldigt positiv som person och därmed var mer positivt inställd.

Är resultatet  av studien överförbart på ungdomar i liknande situationer i  andra delar av landet? 

Ambitionen i  denna studie  har  inte  varit  att  uttala  sig om generella  förhållanden.  Materialet  är 

begränsat och det blir vanskligt att generalisera och göra anspråk på påståendet om att det förhåller 

sig  på  ett  visst  sätt.  Däremot  har  det  framkommit  vissa resultat  som skulle  kunna undersökas 

ytterligare med större urval och i olika kontexter. Detta för mig vidare till stycket nedan.

Förslag på vidare forskning

Med utgångspunkt i de resultat som min studie har genererat redovisar jag här förslag på vidare 

forskning. Till att börja med skulle det vara motiverat att genomföra en studie av liknande slag på 

fler  orter  i  Sverige.  Det  skulle  vara  intressant  att  se  om  resultaten  skiljer  sig  åt  mellan 
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glesbygdsområden och storstadsområden. Skulle det finnas likheter eller skillnader rörande vilka 

målsättningar unga har och vad de tillskriver betydelse för sina jobbchanser? Att genomföra en 

jämförelse  mellan  ungdomar på  olika orter  skulle  kunna skapa  en förståelse  för  om ungdomar 

upplever sin situation olika beroende av vart de bor. Detta skulle därmed kunna ge en förståelse för 

om ungdomar är i behov av olika stöd beroende på den kontext de befinner sig i.

Vidare skulle det vara intressant att fördjupa sig ytterligare i vad som gör arbetsmarknadspolitiska 

åtgärder  effektivt  för den enskilda individen.  Min studie har  gett  vissa indikationer,  men dessa 

skulle  behöva  undersökas  vidare  på  större  urval.  Det  skulle  också  vara  intressant  att  jämföra 

ungdomar som varit inskrivna en kortare tid på Arbetsförmedlingen med ungdomar som har varit 

inskrivna en längre period. Detta skulle kunna ge förståelse för hur arbetslöshetstidens längd kan 

påverka upplevelsen av Arbetsförmedlingens stöd.
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Bilaga 1

Intervjumall

Kom ihåg!

• Presentera mig själv, min utbildning, syftet med undersökningen.

• Berätta varför just de valts ut för studien.

• Anonymitet och konfidentialitet. 

• Frivilligt att delta – kan när som helst välja att avsluta. 

• Informationen som framkommer kommer enbart användas till studien.

• Är de okej med bandspelare?

• Informera om att de kan få ta del av den slutgiltiga rapporten.

Bakgrundsinformation

• Ålder?

• Vilken är din högst avslutade utbildning?

• Hur ser din arbetssituation ut just nu? Arbetslös/deltid/extrajobb/provanställning?

• Hur  har  din  arbetssituation  sett  ut  tidigare?  Arbetslivserfarenhet  som  inte  omfattar 

Arbetsförmedlingens åtgärder?

• Försörjning? 

• Boende? (hos föräldrarna, eget, med sambo?)

• Hur ser föräldrars/ev sambos arbetssituation ut?

• Hur många jobb uppskattar du att du söker i snitt per månad?

Vardag

– Berätta hur en vanlig dag ser ut i ditt liv.

* Hur beskriver de den, positivt/negativt? Hur ser de själva på sin nuvarande situation?

– Finns det något du skulle vilja förändra i din vardag? 

* Om ja - varför/hur? Finns det hinder?

Jobb och arbetsmarknad

– Hur gör du när du söker jobb? (hur/vart)

– Hur  tycker  du  att  jobbsökandet  fungerar  –  bra/dåligt?  Tror  du  att  det  leder  till  något? 

Varför/varför inte?  

– Finns det något annat du gör för att öka dina chanser till arbete?

* Om – varför gör du så?

* Om inte – vad tror du skulle öka dina chanser?



Deltagandet hos Arbetsförmedlingen

– Berätta om dina erfarenheter av att delta i Arbetsförmedlingens åtgärder?

– Vad har ditt deltagande resulterat i? 

– Saknar du något?

Framtiden

– Hur ser du på framtiden de närmsta månaderna? 

– Hur ser du långsiktigt på framtiden? 

* Har de några mål eller framtidsplaner berörande jobb, specifikt yrke eller utbildning?

–  OM - hur tänker du att du ska uppnå dina mål eller framtidsplaner? 

* Möjligheter/hinder?

Kom ihåg!

Tacka och fråga om det är okej att jag kontaktar dem om jag behöver ställa några kompletterande 

frågor.



Bilaga 2

Hej!

Mitt namn är Emelie Sundström och jag studerar min sista termin på Personalvetarprogrammet vid 
Umeå universitet. Jag skriver till dig med anledning av mitt examensarbete. Jag har valt att rikta in 
min studie på ungdomars arbetslöshetssituation och hoppas att du skulle kunna tänka dig att ställa 
upp på en intervju. Studien genomförs på uppdrag av Arbetsförmedlingen, men det är jag som 
student och forskare som leder och har ansvar för studien. Arbetsförmedlingen kommer därmed inte 
ta del av varken intervjuer eller övrigt material förrän den sammanställda och anonymiserade 
slutversionen.

Studiens syfte är att undersöka hur ungdomar inskrivna i jobb- och utvecklingsgarantin i Sollefteå 
kommun upplever sina möjligheter till att få ett arbete och hur de anser att dessa möjligheter kan 
förbättras. Förhoppningen är att studien i slutändan ska kunna bidra med breddad kunskap för att 
förbättra arbetet med arbetslösa ungdomar. 

Det är helt frivilligt att delta i studien och man kan när som helst avbryta sin medverkan. En 
intervju kommer inte att genomföras så länge jag inte har ditt fulla samtycke. De uppgifter som 
framkommer under intervjun kommer att behandlas med största möjliga konfidentialitet och det 
kommer inte gå att identifiera dig då du kommer att anonymiseras i studien. Dina tankar och 
upplevelser kommer inte användas i annat syfte än till studien.

Jag skulle vara oerhört tacksam om du kunde tänka dig att ställa upp på denna intervju på cirka 30 
minuter. Se detta som en möjlighet att framföra dina egna tankar och åsikter.

Om du är intresserad kan du kontakta mig genom telefon eller mail så kan jag berätta mer och 
eventuellt boka in en intervju. Då tiden är begränsad skulle jag vara tacksam om du återkopplade till 
mig senast torsdag den 3/4 om du kan tänka dig att ställa upp. 

Tack på förhand!

Vänliga hälsningar

Emelie Sundström
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