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Sammanfattning  

Syftet med denna studie var att undersöka och analysera hur arbetslösa ungdomar upplever sin 

situation som arbetslös i stort och sitt deltagande i jobbgarantin för ungdomar i synnerhet. 

Studien skulle även bidra till en ökad förståelse för hur ungdomarna upplever sitt deltagande i 

programmet.  

För att på bästa sätt besvara studiens syfte har jag genomfört en kvalitativ studie där jag 

intervjuat sex ungdomar som deltar i jobbgarantin för ungdomar. Intervjuerna har sedan 

analyserats för att slutligen sammanföras till ett resultat.  

Resultatet visar att ungdomarna upplever ett antal negativa konsekvenser som en följd av 

arbetslösheten och att upplevelsen av jobbgarantin för ungdomar skiljer sig åt hos deltagarna. 

De negativa konsekvenserna av arbetslösheten visar sig i form av försämrad ekonomi, sociala 

följder och brist på struktur och sysselsättning. Den försämrade ekonomin har lett till att 

ungdomarna inte kan flytta hemifrån medan de sociala följderna har visat sig genom 

försämrade sociala relationer. Avsaknaden av struktur och sysselsättning har bidragit till att 

arbetslösheten upplevdes som tråkig eller jobbig.  

Anledningen till den skilda upplevelsen av programmet jobbgarantin för ungdomar beror på 

ungdomarnas olika relationer till deras jobbcoach och arbetsförmedlare och deltagarnas 

blandade syn på programmets aktiviteter. Ungdomarna har upplevt två typer av relationer 

mellan dem och deras jobbcoacher: en krävande/stressande och en uppmuntrande/inkännande. 

Den krävande/stressande kännetecknas av en jobbcoach som ständigt uppmanar dem att söka 

jobb medan den uppmuntrande/inkännande jobbcoachen kännetecknas av en person som 

lyssnar på vad ungdomarna vill. Relationen till arbetsförmedlaren präglas av en dålig 

opersonlig kontakt vilket bidragit till att kommunikationen mellan ungdomen och 

arbetsförmedlaren i många fall brustit. Samtliga intervjudeltagare upplevde att deras CV, 

personliga brev, arbetsintervjuteknik och kunskap om var de ska söka jobb har blivit bättre. 

Några av ungdomarna trodde att de kommer ha användning av dessa kunskaper i framtiden 

och att det ökar deras chanser att få jobb. De resterande ansåg sig inte ha användning av 

kunskaperna som erhållits genom programmet och att det inte förbättrat deras chanser att få 

jobb. Informationen de tagit del av kunde även den ha tillgodosetts på något annat sätt. 

 

 

 

 

 

Nyckelord: Arbetslöshet/ungdomsarbetslöshet, arbetsmarknadspolitik, jobbgarantin för 

ungdomar.  
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1. Inledning 

Regeringens viktigaste mål är att uppnå full sysselsättning. För att nå detta mål måste fler 

människor kunna och vilja arbeta och allt färre stå utanför arbetsmarknaden 

(Regeringskansliet 2013). Idag är regeringen långt ifrån sitt uppsatta mål. Sverige hade i april 

månad 2013 en total arbetslöshet på 8,5 procent och antalet arbetslösa uppgick till 427 000 

personer. Ungdomar riskerar i större grad att drabbas av arbetslöshet och 

ungdomsarbetslösheten i Sverige bland unga i åldrarna 15-24 år ligger i april månad på 

157 000. Det motsvarar en arbetslöshet på 26,4 procent (SCB 2013). Hög arbetslöshet 

påverkar samhället negativt då arbetslöshet inte är socialt eller ekonomiskt funktionellt. För 

att försöka hjälpa individer som hamnar i arbetslöshet förs välfärdspolitik. Välfärdspolitikens 

uppgift är att dämpa de negativa effekterna en viss händelse kan ha på en individs liv som 

exempelvis arbetslöshet genom att erbjuda ekonomisk ersättning. Ersättningen är lägre än den 

ursprungliga lönen för att öka individens motivation att återgå till arbete (Rantakeisu et al 

1996).  

Ett arbete ger inte bara en människa möjlighet att försörja sig utan kan även bidra till 

arbetsgemenskap, struktur i vardagen, personlig status och identitet (Hammarström 1996). Ur 

ett samhällsperspektiv utgör jobben en viktig roll i ett lands ekonomi och i att förebereda 

Sverige för framtiden. En anledning till det är ett kommande generationsskifte som leder till 

att färre personer ska försörja fler (Regeringskansliet 2013). Sverige har under en lång period 

haft problem med att få in unga människor på arbetsmarknaden. Problemet blir större under 

perioder av hög arbetslöshet och med hög arbetslöshet följer hög ungdomsarbetslöshet. För att 

hitta motsvarande ungdomsarbetslöshetsnivåer som vi har idag behöver vi gå tillbaka så långt 

som till 1930-talet. Det var då arbetslöshetsstatistiken för första gången delades in efter ålder 

(Schröder 2000).  

Några ungdomar har större risk att drabbas av arbetslöshet än andra. Det är bland annat 

ungdomar med utländsk bakgrund eller ungdomar som inte har en fullständig 

gymnasieutbildning (Håkansson 2011). De ungdomar som har större risk att drabbas av 

arbetslöshet är oftast de som först blir arbetslösa och även de som sist lämnar arbetslösheten 

(Rantakeisu et al 1996). Ungdomar som befinner sig i arbetslöshet riskerar att drabbas av 

allvarliga konsekvenser då arbetet är en viktig väg i utvecklingen från ungdom till vuxen 

(Carle & Schale 1982). Bland annat för ungdomars identitetsutveckling. Ett arbete bidrar även 

till en egen inkomst vilket i sin tur leder till att individen kan flytta hemifrån och stå på egna 

ben. Den vanligaste orsaken till varför ungdomar i större grad är arbetslösa än äldre är att de 

automatiskt hamnar i arbetslöshet efter att de avslutat gymnasiet.  Där riskerar de att bli kvar 

under en längre period (Hammarström 1996). Ungdomar som hamnar i arbetslöshet efter 

avslutad skolgång kan drabbas av långvariga konsekvenser. De långvariga konsekvenserna 

visar sig bland annat genom att de löper större risk att hamna i arbetslöshet i framtiden 

(Nordström Skans 2004). I ett försök att minska risken för att ungdomar hamnar i långvarig 

arbetslöshet och för att hjälpa ungdomar att hitta arbeten finns arbetsmarknadspolitiska 

program (Gallie & Paugam 1999).  
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Jobbgarantin för ungdomar är regeringens största program för att försöka minska 

ungdomsarbetslösheten (Arbetsförmedlingen 2012). Majoriteten av studier som finns kring de 

arbetsmarknadspolitiska programmen undersöker hur effektiva dessa är. Trots att 

undersökningarna visar på att jobbgarantin för ungdomar kan ha ökat individers sökbeteende 

och att programmet är mer anpassat för ungdomar än de övriga program så mäts inte 

individens upplevelse. En intressant synvinkel är därför att studera hur deltagande 

ungdomarna upplever de olika aktiviteterna. Anser de att programmet är anpassade efter dem? 

Tror ungdomarna att aktiviteterna som genomförs ökar deras chanser att få ett arbete och tror 

de sig ha nytta av sitt deltagande i framtiden?  

1.1 Syfte 

Syftet med denna uppsats är att undersöka och analysera hur arbetslösa ungdomar upplever 

sin situation som arbetslös i stort och sitt deltagande i jobbgarantin för ungdomar i synnerhet. 

Denna studie ska bidra till en ökad förståelse för hur arbetslösa ungdomar upplever sitt 

deltagande i jobbgarantin för ungdomar.  

1.2 Frågeställningar 

- Hur upplever arbetslösa ungdomarna sin situation som arbetslös? 

- Hur upplever ungdomarna i jobbgarantin för ungdomar sitt deltagande i programmet?  

 

1.3 Centrala Begrepp 

 

1.3.1 Ungdom 

Vad menas med begreppet ungdom? Enligt Rantakeisu et. al. (1996) går det att urskilja fem 

dimensioner som gör det möjligt att begränsa begreppet ungdom. Den första dimensionen 

avgränsar ungdomsbegreppet till att kännetecknas av en livsfas där ungdomen varken är 

vuxen eller ett barn. Den andra dimensionen är den biologisk-fysiologiska.  En ungdom har då 

inte samma kroppsliga utveckling som en vuxen. Denna dimension följs av den psykiska. Där 

är ungdomars psykosociala identitetsutveckling inte den samma som vuxna, denna fas 

fördröjs då vi utbildar oss allt längre. Ytterligare en dimension är den sociala fasen.  Tidigare 

markerades övergången mellan ungdom och vuxen genom speciella tillfällen som exempelvis 

studenten men idag kan en ung människa vara en person som inte flyttat hemifrån. Den femte 

och sista avgränsningen är den kulturella. Förr var det vanligt att klädseln visade hur gammal 

en person var men idag är även dessa linjer utsuddade.  

  



8 
 

1.3.2 Att definiera och mäta arbetslöshet 

Den främsta källan till information om utvecklingen på arbetsmarknaden i Sverige är 

arbetskraftundersökningar (AKU) som varje månad, kvartal och år redovisar både antalet 

sysselsatta och arbetslösa. Undersökningarna utförs av Statistiska Centralbyrån (SCB). Enligt 

AKU definieras arbetslösa som personer som var utan arbete under referensveckan (den vecka 

som undersökningen genomfördes) men som sökt arbete under de senaste fyra veckorna. 

Personen kunde arbeta under referensveckan eller börja inom 14 dagar efter att 

referensveckan är slut. Även en person som fått arbete och börjar inom tre månader räknas 

som arbetslös om kravet ovan är uppfyllt och att arbete kunnat ske under referensveckan eller 

inom en tvåveckorsperiod efter referensveckans slut (SCB). 
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2. Teoretisk referensram 

Teorikapitlet kommer att beröra tre olika delar: samhället, individen och de arbetslösas 

upplevelser av de arbetsmarknadspolitiska programmen.  I den första delen behandlas 

arbetslöshet i förhållande till samhället. Där kommer jag att redogöra för de konsekvenser 

som arbetslösheten kan ha för samhället och den politik som idag förs kring arbetslöshet. Den 

första delen kommer även att beskriva de arbetsmarknadspolitiska programmen och dess 

aktörer. Sedan kommer arbetslöshet i förhållande till individen att behandlas. I denna del 

beskrivs de problem som individen kan uppleva till en följd av arbetslöshet. Därefter redogörs 

de arbetslösas upplevelser genom att redovisa tidigare forskning kring de 

arbetsmarknadspolitiska programmen. Uppsatsen har fokus på ungdomsarbetslöshet då 

deltagarna i jobbgarantin för ungdomar består av ungdomar. Därav kommer delar av 

teorikapitlet att vara inriktat mot ungdomsarbetslöshet medan andra kommer att behandla 

arbetslöshet mer generellt.   

2.1 Varför är arbetslöshet ett problem? 

Hög arbetslöshet för med sig problem med höga sociala kostnader för samhället och ett antal 

negativa konsekvenser för individen (Eklund 2010).  

Carle och Schale (1982) beskriver ungdomsarbetslöshet utifrån fyra olika nivåer i samhället, 

var och en med sina egna problem. Den första nivån är den individuella, arbetslösheten ses 

här som ett privat problem för individen. Problemet är självupplevt vilket gör det mer 

påtagligt. Följderna av arbetslösheten kan på denna nivå yttra sig genom fysiska, psykiska 

eller sociala problem. Den andra nivån utgörs av den organisatoriska. Här ses arbetslösheten 

som en praktisk svårighet som samhället behöver finna en praktisk lösning till. Problemet 

uttrycks tekniskt, ekonomiskt, statiskt eller organisatoriskt. Det innebär att problemet ses 

genom olika siffror. Inom den tredje nivån, den vetenskapliga ses arbetslöshet som ett 

problem och en gåta för forskaren. Individens upplevelse av problemet är neutralt och 

problemet yttrar sig därmed intellektuellt. Den fjärde nivån är den kulturella. På denna nivå 

ses arbetslöshet som en kris, den arbetslöse hamnar utanför samhället. Problemet synliggörs 

då genom värdekonflikter mellan det sociokulturella och det tekniska-ekonomiska.  

Arbetslöshetens effekter studeras oftast på den individuella nivån men konsekvenserna av 

arbetslösheten drabbar inte enbart individen. Utöver individen så drabbas även personens 

vänner och familj samt samhället som helhet. I en studie genomförd av Starrin et al. (1985) 

går det att se ett sammanhang mellan ökad arbetslöshet och ett ökat övertidsuttag. 

Övertidsuttaget kan i sin tur ge effekter i form av ökad ohälsa bland arbetarna. Arbetslöshet 

kan därmed bidra till ökad ohälsa även hos dem som fortfarande befinner sig i arbete 

(Hammarström 1996). Den ökande ohälsan bland arbetstagarna kan leda till ett ökat antal 

sjukskrivningar vilket likasom arbetslöshet påverkar ett lands ekonomi då både arbetslöshet 

och sjukskrivningar kostar. Hög arbetslöshet förbrukar arbetslöshetskassorna samtidigt som 

köpkraften minskar (Carle & Schale 1982).  
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2.2 Arbetslöshet och samhället 

För att främja en god arbetsmarknad förs arbetsmarknadspolitik. Följande avsnitt redogör för 

arbetsmarknadspolitiken och dess olika typer av åtgärder. Detta till följd av en presentation av 

arbetsförmedlingen som är den myndighet som på uppdrag av riksdagen och regeringen 

erbjuder arbetssökande arbetsmarknadspolitiska åtgärder (Arbetsförmedlingen 2013). 

Slutligen kommer en djupare beskrivning av de aktiva åtgärderna som ungdomar idag erbjuds.  

2.2.1 Arbetsmarknadspolitik 

Arbetsmarknadspolitik är en central del av regeringens politik där ett viktigt mål är att nå full 

sysselsättning och att insatserna ska bidra till en väl fungerande arbetsmarknad 

(Regeringskansliet 2012). Det finns flera olika typer av arbetsmarknadspolitiska åtgärder och 

de olika åtgärderna har olika målsättningar. De delas ofta in i två grupper; aktiv och passiv. 

Med passiv arbetsmarknadspolitik menas ekonomiskt stöd till de arbetslösa i form av 

arbetslöshetsförsäkring. Med aktiv arbetsmarknadspolitik menas åtgärder som genomförts i 

ett försök att matcha arbetssökande med lediga arbeten och öka arbetssökandes chanser till 

arbete genom utbildning eller andra nödvändiga stödinsatser (Olofsson & Wadensjö 2009). 

Den aktiva arbetsmarknadspolitiken sköts till stor del av arbetsförmedlingen.  Tanken med de 

arbetsmarknadspolitiska programmen är att de ska öka den arbetslöses chans till att få arbete. 

Det genom att antingen höja personens utbildnings- och yrkeskompetens, lära personen hur 

man effektivt söker arbete eller förbättra och upprätthålla personens arbetsvana (Carling et al. 

2001).  

Arbetslinjen är ett betydelsefullt begrepp inom den svenska arbetsmarknadspolitiken och 

socialpolitiken. Det centrala i arbetslinjen är att alla människor ska ha möjlighet att arbeta, var 

och en efter sin egen förmåga. På så sätt ska alla efter sina förutsättningar kunna bidra till 

finansieringen av den gemensamma välfärden och till den politiska målsättningen om full 

sysselsättning. Arbetslinjen talar för att människor ska erbjudas aktiva åtgärder såsom arbete 

eller utbildning istället för passiva åtgärder i form av kontantersättning (Pippola 2010).    

2.2.2 Arbetsförmedlingen 

Arbetsförmedlingen är en statlig myndighet som bildades den 1 januari 2008 och ersatte då 

Arbetsmarknadsverket. Myndigheten arbetar på uppdrag av riksdagen och regeringen och en 

av deras grundläggande uppgifter är att sammanföra arbetsgivare och arbetssökande genom 

att matcha lediga platser med lämpliga arbetssökande. Det dagliga arbetet på 

arbetsförmedlingen påverkas av det aktuella konjunkturläget då det under lågkonjunkturer 

sker en större tillströmning av deltagare. Att konjunkturläget kan vara föränderligt ställer krav 

på att arbetsförmedlingen aktivt kan anpassa sig efter antalet arbetssökande och till att 

efterfrågan på arbetskraft förändras. Arbetsförmedlingen ska i sin verksamhet prioritera 

grupper som står långt ifrån arbetsmarknaden. Därför är det viktigt att identifiera dessa 

personer för att tidigt kunna erbjuda stöd i form av insatser (Arbetsförmedlingen 2012). 

Arbetsförmedlingen ska arbeta aktivt med ungdomar redan från första inskrivningsdagen och 

erbjuda dem en mängd olika tjänster utifrån personens individuella behov.  
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2.2.3 Arbetsförmedlingen och deras kompletterande aktörer 

Arbetsförmedlingen samarbetar med kompletterande aktörer vilket är ett samlingsnamn för 

privata företag. De privata företagen ska ses som ett komplement till arbetsförmedlingens 

tjänster och inte en konkurrent (Hall & Liljeberg 2011).  En deltagare i jobbgarantin för 

ungdomar kan anvisas till en kompletterande aktör i början av programmet för att få hjälp 

med att söka jobb och coachas. Tanken med att utkontraktera vissa delar av verksamheten är 

att få ner kostnaderna för att göra verksamheten mer kostnadseffektiv och öka 

individanpassningen hos de tjänster som erbjuds (Regeringskansliet 2011). 

2.2.4 Insatser för att motverka ungdomsarbetslöshet 

I Regeringskansliets (2012) folder ”Insatser på arbetsmarknaden för ungdomar” beskrivs ett 

antal åtgärder som regeringen infört i försök att få in ungdomar på arbetsmarknaden. 

Ungdomar som skriver in sig på arbetsförmedlingen ska erbjudas förmedlingsstöd redan från 

första dagen. Det för att på bästa sätt ta reda på vilken insats som passar bäst för den specifika 

individen. Några av insatserna kan man ta del av direkt vid inskrivningen medan andra kräver 

att man varit inskriven ett visst antal dagar. Nedan kommer en kort beskrivning av dessa 

åtgärder.  

Jobbgarantin för ungdomar är den största insatsen för att hjälpa ungdomar att etablera sig på 

arbetsmarknaden, programmet vänder sig till ungdomar mellan 16-24 år och innehåller en 

mängd olika insatser. För att få ta del utav programmet måste man ha varit inskriven på 

arbetsförmedlingen sammanlagt tre månader under en fyra månaders period. Programmet 

kommer att redogöras djupare i ett kommande avsnitt. Några av de insatser som regeringen 

infört kan ungdomen endast ta del av om de är deltagare i jobbgarantin för ungdomar. En av 

dessa är stöd vid start av näringsverksamhet som är ett sätt för ungdomar att komma in på 

arbetsmarknaden. För att hjälpa ungdomar med att starta eget företag kan ungdomar som fyllt 

20 år och befinner sig i programmet jobbgarantin för ungdomar erbjudas ekonomiskt stöd i 

upp till sex månader.  

Arbetslösa ungdomar som ännu inte har avslutat sin grund- eller gymnasieutbildning har det 

svårare på arbetsmarknaden än de ungdomar som har avslutat den. Därför har regeringen 

infört en tillfällig satsning på folkhögskola till och med 2014. Där erbjuds ungdomarna att 

återgå till att avsluta sin utbildning. Denna åtgärd är tillgänglig från första dagen i 

arbetslöshet.  

Det har även genomförts åtgärder för att göra ungdomar mer attraktiva bland arbetsgivare. 

Bland annat så har de sociala avgifterna för personer under 26 år halverats, vilket gäller alla 

ungdomar och inte enbart de som är arbetslösa. Det innebär att det blir billigare för en 

arbetsgivare att anställa en person under 26 år än en som är äldre.  En annan åtgärd som 

regeringen har infört är nystartjobb. Nystartjobb innebär att en arbetsgivare kan anställa en 

ung person som varit arbetslös i minst 6 månader och få ekonomisk nedsättning motsvarande 

arbetsgivaravgiften i upp till ett år. Utöver det så halverades restaurang momsen den 1 januari 

2012 i ett försök att få in mer ungdomar på arbetsmarknaden då restaurangbranschen står för 

många ungas första kontakt med arbetsmarknaden. Även Lagen om anställningsskydd(SFS 
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1982:80) har genomgått en förändring för att hjälpa ungdomar in på arbetsmarknaden då man 

gjorde det enklare att anställa en person för en viss tid. Ungdomar har generellt sett svårare att 

komma in på arbetsmarknaden. De arbetsmarknadspolitiska programmen ska hjälpa 

ungdomar att tidigare etablera sig på arbetsmarknaden.  

2.2.5 Jobbgarantin för ungdomar  

Jobbgarantin för ungdomar infördes den 1 december 2007 och är arbetsförmedlingens största 

insats för att motverka ungdomsarbetslösheten (Arbetsförmedlingen 2012). Programmet går 

ut på att i ett tidigt skede erbjuda ungdomar olika insatser för att de så snabbt som möjligt ska 

få ett arbete, ta upp tidigare studier eller påbörja nya. För att omfattas av jobbgaranti ska man 

vara mellan 16-24 år och ha varit inskriven på arbetsförmedlingen i minst 3 sammanhängande 

månader under en period av fyra månader. Aktiviteterna i programmet ska täcka individens 

arbetsutbud (Regeringskansliet 2012).  Det innebär att aktiviteterna ska vara jämförbara med 

att ha ett heltidsarbete (Ds 2007:813:4§).  

Programmet ska anpassas individuellt till den specifika deltagaren och redan i start skedet ska 

ungdomarna ha möjlighet att ta del av en fördjupad kartläggning som kompletterar den 

individuella handlingsplanen. Ungdomarna erbjuds även studie- och yrkesvägledning samt 

jobbsökandeaktiviteter med coachning. Därefter kan de erbjudas arbetspraktik, utbildning, 

stöd till start av näringsverksamhet och även arbetslivsinriktad rehabilitering 

(Arbetsförmedlingen 2012). Ungdomar mellan 18-24 år som bedöms ha stor risk för att 

hamna i långvarig arbetslöshet kan ta del av programinsatserna även innan de anvisats till 

garantin. Det innebär att det finns möjlighet att få praktik redan under de tre första månaderna 

om det är arbetsmarknadspolitiskt motiverat. En arbetsmarknadspolitiskt motiverad anvisning 

innebär att den ska vara lämplig både för individen och för samhället (SFS 2000:628). På 

grund av den höga arbetslösheten har det blivit möjligt att erbjuda praktik eller utbildning 

redan i ett tidigare skede än vad det var innan. Det är upp till arbetsförmedlaren att avgöra när 

undantag kan göras och när anvisningen är arbetsmarknadspolitiskt motiverad 

(Regeringskansliet 2011).  

Under tiden som ungdomarna deltar i jobbgarantin har de rätt till utvecklingsersättning eller 

aktivitetsstöd. Utvecklingsersättning betalas ut till ungdomar mellan 18 och 25 år som inte 

uppfyller de villkor som ställs för att de ska vara berättigade till a-kassa. Aktivitetsstöd betalas 

ut till de personer som fyllt 25 år och som uppfyller de villkor som ställs för att vara 

berättigad till a-kassa. Gemensamt är att ersättningarna bara betalas ut om personen deltar i ett 

arbetsmarknadspolitiskt program (Försäkringskassan 2013). De som avvisar anvisning till 

programmet är inte längre berättigad ekonomisk ersättning (Hall & Liljeberg 2011). 

Arbetsförmedlingen har även ett antal villkor som deltagaren måste uppfylla för att behålla 

rätten till ersättning. Det är att de som deltar i arbetsförmedlingens program aktivt måste söka 

jobb och följa den handlingsplan som tagits fram för att få behålla ersättningen 

(Arbetsförmedlingen 2013). Om ungdomen missköter sitt deltagande genom att exempelvis 

inte delta i obligatoriska möten, inte kontaktar arbetsförmedlingen vid bestämda tidpunkter 

eller inte är anträffbar via telefon vid tidigare överrenskommen tid kan det leda till sanktioner. 

Det genom att arbetsförmedlingen lämnar in en avanmälan till arbetslöshetskassan 
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(Arbetsförmedlingen 2013). Den ekonomiska ersättningen bör utformas så att den uppmanar 

deltagaren till studier istället för öppen arbetslöshet (Ds 2008:64).  

Ungdomarna har rätt att ta del utav aktiviteterna i programmet till dess att hen påbörjar en 

anställning med eller utan statligt stöd, en utbildning, en frånvaroperiod med 

föräldrapenningsförmåner eller längre sjukfrånvaro (Arbetsförmedlingen 2013).  Efter att ha 

ingått i jobbgarantin för ungdomar i 15 månader flyttas deltagaren istället över till jobb och 

utvecklingsgarantin.  

Ungdomar som fyllt 20 år har möjlighet att delta i jobbgarantin på deltid för att de ska kunna 

studera inom den kommunala vuxenutbildningen eller svenska för invandrare. Denna 

möjlighet ges för att man vill öka deltagarens motivation till studier och förståelse för vikten 

av utbildning (Ds 2008:64).  

2.2.6 Om deltagarna i jobbgarantin för ungdomar 

Under 2012 har ca 39 713 ungdomar per månad deltagit i programmet varav 44 procent av 

deltagarna var kvinnor och 56 procent var män. 16 procent av dem var utrikesfödda och 8 

procent hade en funktionsnedsättning. Programmet har en hög omsättning av deltagare och 

totalt lämnade 80 248 personer programmet under 2012. Den vanligaste orsaken till att en 

person lämnar jobbgarantin är att de fått ett arbete då 46 procent av deltagarna som lämnat 

garantin gjorde det för att börja jobba. Det fanns även de som lämnade garantin för öppen 

arbetslöshet (14 procent) vilket innebär att de frivilligt valt att lämna programmet eller blivit 

avvisade från programmet. Utöver det lämnade 12 procent programmet för att plugga, 16 

procent övergick till programmet jobb- och utvecklingsgarantin och resterande lämnade 

programmet av andra orsaker (Arbetsförmedlingen 2013).  

2.3 Arbetslöshet och individen  

Arbetet är en central del i en människas liv. Förutom att arbetet ger en människa möjligheten 

att kunna tjäna sina egna pengar och försörja sig själv så bidrar arbetet även med att ge en 

människa en identitet och social status (Andersson 2009). På senare år har även arbetslösheten 

kommit att uppmärksammas som ett hälsoproblem (Rantakeisu et al 1996). I följande text 

presenteras hur arbetslösheten kan komma att påverka individens hälsa, ekonomi och sociala 

relationer. Det för att sedan behandla hur arbetslösheten på olika sätt kan påverka individens 

vardagliga liv och bidra till att individen utesluts från samhället.  

2.3.1 Arbetslöshetens påverkan på individens hälsa 

Hur arbetslösheten påverkar individens hälsa och samhällets välfärd har kommit att bli ett 

viktigt område i den folkhälsovetenskapliga forskningen. Dess effekter brukar vanligtvis 

studeras utifrån tre olika kategorier. Hälsovanor, hälsoeffekter och sociala konsekvenser. 

Ungdomars hälsosituation skiljer sig från vuxnas. Det beror på att ungdomar generellt sett är 

mer motståndskraftiga och friskare än vad de äldre är. Detta leder till att ungdomar i mindre 

utsträckning drabbas av någon form av ohälsa vid arbetslöshet. Däremot kan det vara så att 

individer under ungdomsåren lägger grunden för sina vanor och därmed sina ovanor 
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(Hammarström 1996). Enligt Hammarström (1996) så finns det få studier som kan visa på ett 

samband mellan ungdomsarbetslöshet och hälsoovanor och resultaten är motstridiga.  

Att vara arbetslös kan upplevas som en stressfylld situation som ofta medför vissa negativa 

konsekvenser. Stressen som en person känner under arbetslösheten kan enligt Rantakeisu et 

al. (1996) yttra sig genom olika hälsoproblem. Stress kan bland annat leda till olika typer av 

psykiska sjukdomar såsom depression, aggression och neurotiska eller psykotiska reaktioner. 

Psykisk stress kan även leda till en del fysiska symptom som högt blodtryck och höjda 

blodfettsvärden. Risken för att samla på sig ohälsosamma vanor eller beteenden som 

försämrar hälsan är även den större för personer som är arbetslösa. Dock är risken större för 

äldre arbetslösa än för ungdomar som ovan nämnt.  

Många ungdomar försöker under en längre tid att få ett arbete, vissa av dem utan framgång. 

Att länge befinna sig i en svår arbetsmarknadssituation kan minska individers motivation till 

att söka arbeten. Det kan även leda till att ungdomar upplever att deras försök till att få 

arbeten inte är tillräckliga. Om det psykiska välbefinnandet kan påverkas av hur de arbetslösa 

ungdomarna ser på sin egen situation och hur de upplever sig ha kontroll över situationen är 

enligt Rantakeisu et al. (1996) en komplicerad fråga. En accepterad huvudtes är däremot att 

personer som upplever att de kan kontrollera sina liv överlag mår bättre än dem som upplever 

att de inte har någon kontroll (Rantakeisu et al 1996).  

2.3.2 Ekonomiska följder av arbetslöshet 

De hälsomässiga problemen i samband med arbetslöshet kan utöver stress även uppstå som en 

följd av ekonomisk påfrestning (Starrin et al 1997). När en person är arbetslös befinner de sig 

i en försämrad ekonomisk situation på grund av att lönen saknas. Den ekonomiska 

förändringen påverkar inte bara individen som befinner sig i arbetslöshet utan i många fall så 

påverkar det hela familjen (Bustos Castro et al 1999). De ekonomiska försämringarna drabbar 

människor på olika sätt och för en del är konsekvenserna allvarligare (Rantakeisu et al 1996).  

I Sverige såsom i övriga Europa har det skett en förlängning av de unga vuxnas 

ungdomsperiod. En anledning till detta är den numera förlängda utbildningsperioden (Gillberg 

2010). En inkomst är en avgörande och viktig faktor för att ungdomar ska kunna flytta 

hemifrån och lära sig att stå på egna ben. Den förlängda skolgången och den ökade 

konkurrensen på arbetsmarknaden bidrar till att en egen inkomst och en självständig ekonomi 

kommer allt senare i livet. Ansvaret för ungdomars försörjning ligger i högre grad på 

ungdomarnas föräldrar och den offentliga sektorn (Rantakeisu et al 1996). Detta har lett till att 

ungdomar allt senare etablerar sig på både bostads- och arbetsmarknaden vilket i sin tur har 

bidragit till att människor allt senare i livet väljer att bilda familj.  

2.3.3 Arbetslöshetens påverkan på individens sociala relationer 

Arbetslöshet kan utöver att påverka hälsa och ekonomi även bidra till en del sociala 

konsekvenser för individen. Arbetet är en av de viktigaste vägarna till social gemenskap. 

Under ungdomen genomgår individen en identitetsutveckling, denna utveckling påbörjas 

tidigt i ungdomsåren och pågår under hela ungdomstiden. Arbetslöshet under denna period 
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kan leda till att ungdomen ansluter sig till grupper och normer som egentligen är i motsats till 

den önskade gruppen, de som har arbete. En nackdel med arbetslösheten kan därför vara att 

fler människor går miste om att skapa sig en identitet, dels genom arbetet. I extrema fall kan 

det istället leda till att en person försöker att skapa sig en identitet på andra sätt. Det kan vara 

genom kriminalitet eller missbruk. De ungdomar som har ett starkt socialt nätverk drabbas 

inte lika hårt som de utan ett socialt nätverk. Ännu en social konsekvens kan vara att många 

ungdomar får en försämrad kontakt med sina vänner under en period av arbetslöshet. Den 

försämrade kontakten kan orsakas av att de som är arbetslösa upplever det som svårt att ha en 

relation med de som arbetar när de inte själva gör det (Carle & Schale 1982). Arbetslösheten 

kan även ur ett samhällsperspektiv ha sociala konsekvenser (Hammarström 1996). 

Ungdomsarbetslösheten slår hårt mot redan utsatta grupper vilket bidrar till att förstärka 

klasskillnaderna i samhället (Carle & Schale 1982).  

2.3.4 Social exklusion 

Att befinna sig i arbetslöshet kan öka risken för att marginaliseras eller att drabbas av social 

exklusion. Social exklusion även kallat social utestängning kopplas ofta samman med 

människors ekonomiska förutsättningar och ett lands ”underklass”. Begreppets innebörd 

varierar mellan olika länder, men en gemensam faktor är däremot att det på olika sätt 

innefattar marginaliserade grupper (Kronauer 1998). Arbetsmarknadsmarginalisering omfattar 

de som i arbetsför ålder är arbetslösa och därmed befinner sig utanför arbetsmarknaden 

(Hornemann Möller 1996).  

Det finns olika typer av social exklusion. Kronauer (1998) talar om sex olika dimensioner av 

social exklusion. Arbetsmarknadsexklusion är en form av utestängning som uppstår när det 

finns vissa svårigheter för en individ att ta sig in på arbetsmarknaden. Individen kan då 

uppleva minimala eller begränsade chanser att få ett arbete vilket hos vissa individer kan leda 

till ett tillbakadragande från arbetsmarknaden. Att vara utan arbete kan i sin tur leda till en 

annan form av utestängning nämligen den ekonomiska. Att vara utan arbete medför en 

förändring i de ekonomiska förutsättningarna då inkomsten förändras. Personen övergår då 

från att vara självförsörjande till att behöva förlita sig på de offentliga myndigheterna och 

välfärdssamhället. De förändrade ekonomiska förutsättningarna kan i sin tur leda till 

förändring i det vardagliga livet då den förändrade inkomsten kan bidra till att man inte har 

råd att göra det som man tidigare gjort. Det kan även leda till att personen i fråga inte har råd 

att göra det som de andra i bekantskapskretsen som befinner sig i arbete har råd att göra. 

Denna typ av utestängning kallas för kulturell exklusion. Ytterligare en dimension av 

exklusion är den sociala isoleringen. Den sociala isoleringen kan yttra sig på två olika sätt. 

Antingen väljer personen att helt isolera sig från sina vänner och familj eller så väljer de att 

söka sig till andra personer som befinner sig i samma situation som de själva. En form av 

utestängning som ofta kopplas samman med den sociala isoleringen när en diskussion förs 

kring underklass är den geografiska exklusionen. Personer som befinner sig i samma situation 

har som ovan nämnt en tendens att söka sig till varandra i sociala sammanhang. Dessa 

personer har även en tendens att söka sig till varandra geografiskt. Detta leder till att personer 

som befinner sig i samma situation och har samma ekonomiska förutsättningar bosätter sig 

inom samma områden vilket bildar en segmentering av människor. Institutionell exklusion 
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utgör den sista dimensionen och visar på att utslagning kan ske i olika stadier. Dessa 

institutioner utgörs av olika utbildningsväsen och institutioner som tar hand om och leder 

arbetslösa. Avslutningsvis så utgörs institutionell exklusion även av en indragning av 

offentliga och privata tjänster.  

2.3.5 Ekonomi och skammodellen  

Varför påverkas vissa så allvarligt av arbetslösheten medan andra förblir opåverkade? 

Ekonomi och skammodellen sammanlänkar två sidor av arbetslöshetsproblematiken, den 

ekonomiska- och den sociala aspekten. Den ekonomiska aspekten knyter an till forskning om 

ekonomisk stress medan den sociala aspekten berör den mikrosociologiska forskningen 

(Jönsson & Starrin 2000).  Ekonomin handlar om att själv kunna försörja sig och få en slags 

belöning för sitt slit i form av lön medan den sociala handlar om det positiva med att ha ett 

arbete och det skamliga att vara utan. Arbete kan därmed kopplas samman med en persons 

självkänsla. Att leva på socialbidrag eller arbetslöshetsersättning tycks därmed inte ha samma 

moraliska värde som pengar en person själv tjänar in (Starrin et al 1997). Ekonomi och 

skammodellen studerar i varierande grad det som kan tänkas förlora när man blir arbetslös. 

Modellen utgår från tesen att den ekonomiska påfrestningen och de skamgörande 

erfarenheterna hänger ihop med en persons hälsomässiga och sociala konsekvenser. Är den 

ekonomiska påfrestningen hög och de skamgörande erfarenheterna många är risken större att 

en person drabbas av hälsomässiga- och sociala konsekvenser (Bustos Castro et al 1999). 

Denna tes har funnit stöd i forskning se till exempel Jönsson & Starrin (2000).  

Enligt Bustos Castro et al. (1999) så kan känslan av skam kopplas samman med stigma. 

Stigma innebär i detta sammanhang en aspekt av status eller social vanära. Skam och stolthet 

är några av människans grundläggande känslor och dessa känslor kan för olika individer 

väckas vid olika situationer. Skam är en känsla som kan kännetecknas av många olika 

känslor. Skam kan uppstå när vi upplever att vi inte kan leva upp till våra egna eller andras 

förväntningar. Det är även en känsla som kan uppstå när vi känner oss illa behandlade eller 

förödmjukande. Att befinna sig i arbetslöshet har i en undersökning genomförd av Bustos 

Castro et al. (1999) visat föra med sig en känsla av skam. Majoriteten av de som deltog i 

undersökningen hade någon gång upplevt att andra människor talat nedvärderande kring 

arbetslöshet. Denna upplevelse gällde även vid möten med andra myndigheter såsom 

Arbetsförmedlingen.  

2.3.6 Arbetets osynliga funktioner 

Enligt Jahoda (1981) har arbetet ett antal uppenbara funktioner såsom att en anställd får betalt 

för att arbeta. Förutom det så fyller även arbetet ett antal latenta funktioner som inte är lika 

uppenbara. Jahoda pratar om fem olika typer av latenta funktioner vilka belyser hur 

anställningens på olika sätt påverkar det dagliga livet. För det första så bidrar en anställning 

med en viss tidsstruktur, då en person som har en anställning har vissa tider att förhålla sig 

till. För det andra bidrar en anställning till att en person får möjlighet att träffa nya människor 

utanför den ursprungliga bekantskapskretsen. Dessa möten kan leda till byten av erfarenheter. 

För det tredje kan en anställning vara kopplad till en persons individuella mål. För de fjärde så 

bidrar en anställning till att hjälpa individen att hitta sin identitet, då de i sin anställning får en 
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viss status och yrkesidentitet. Slutligen bidrar även en anställning till sysselsättning, då det 

med arbetet medföljer viss aktivitet.  

Enligt Rantakeisu et al. (1996) så har Jahodas teori blivit utsatt för en del kritik. Kritiken 

handlar dels om att hon anses bortse från arbetets innehåll. Alla människor trivs inte på sina 

arbeten och utför ett arbete som de inte alls är nöjda med. En ungdom med ett 

otillfredsställande arbete kan då må sämre än en ungdom utan arbete. Det kan även 

ifrågasättas om Jahodas teori är tillämpbar på de ungdomar som går från skola till arbetslöshet 

(Rantakeisu et al 1996). Ytterligare kritik mot Jahodas teori om de latenta funktionerna är 

enligt Fryer & Payne (1984) att teorin framställer människor som passiva mottagare till 

arbetets fördelar. De anser att man istället för att se till de fördelar som arbete för med sig 

borde se till en människans proaktiva förmåga att själva strukturera sina liv (Lenkerd 1995).  

2.4 Individens upplevelser av de arbetsmarknadspolitiska programmen  

Hur de arbetsmarknadspolitiska programmen upplevs och hur den arbetslöse uppfattar 

arbetsförmedlingen är ett område där kunskaperna ännu är begränsade. Enligt Rantakeisu 

(1996) finns det en huvudsaklig faktor som bidrar till att familjen och vännernas attityder 

skiljer sig från arbetsförmedlarens attityd till den arbetslösa.  Bland familj och vänner ses den 

arbetslöse som en individ och inte som en person som är kopplad till en viss roll. Till skillnad 

mot arbetsförmedlaren där individen ses först och främst utifrån rollen som arbetslös. Det gör 

att relationen mellan en arbetslös och arbetsförmedlaren grundas i en myndighetsroll. Detta 

avsnitt kommer att redogöra för tidigare forskning kring ungdomars relation till 

arbetsförmedlingen och uppvisade effekter av jobbgarantin för ungdomar.  

2.4.1 Relationen mellan ungdomar och Arbetsförmedlingen 

Rantakeisu har i en studie från 2002 kunnat urskilja fyra olika attityder bland arbetslösa 

ungdomar gentemot deras relation med arbetsförmedlingen. Ungdomarnas skilda inställning 

till arbetsförmedlingen har sedan i ett senare led kunnat kopplas samman med deras sociala 

bakgrund, utbildning och kön. Den första gruppen av ungdomar medger att utbildning och 

möjligheten till att ta kunna ta ett arbete i en annan stad är bra. Däremot anser de inte att det 

alternativet är något för dem. En annan grupp var av uppfattningen av att de inte hade några 

större chanser att få ett arbete. Trots detta så var det inte denna beskrivning som de gav till 

arbetsförmedlaren då de valde att säga det som de trodde att handläggaren ville höra. I den 

tredje gruppen var arbetsförmedlingen mer uppskattad. Ungdomarna gjorde därmed ett försök 

att anpassa sig till arbetsförmedlingens och arbetsmarknadens krav. I den sista gruppen såg 

inte ungdomarna på sig själva som arbetslösa och den enda anledningen till deltagandet i 

Arbetsförmedlingen är det ekonomiska stödet (Rantakeisu 2009:3).  

I en undersökning genomförd av Rantakeisu (2009) studerades ungdomars relation till sin 

arbetsförmedlare med bakgrund i deras klassituation och könstillhörighet. Resultatet visade på 

att arbetsförmedlarna hade en mer positiv inställning till killarna än till tjejerna. 

Undersökningen visade även att arbetarklassungdomarna hade högre förväntningar på 

arbetsförmedlingen än vad medelklassungdomarna hade.  Arbetarklassungdomarna såg på 

arbetsförmedlingen som en plats dit man går för att få hjälp med och råd om hur man ska göra 



18 
 

för att få ett jobb. Gör man sedan det som de på arbetsförmedlingen säger att man ska göra så 

får man ett arbete. Medelklassungdomarna däremot valde att hålla arbetsförmedlingen på 

avstånd. De är inte heller lika intresserade av att höra vad arbetsförmedlingen tycker att dem 

ska göra utan anser att de kan lösa situationen på egen hand.  

2.4.2 Tidigare forskning kring jobbgarantin för ungdomar 

Den forskning som finns kring jobbgarantin för ungdomar tenderar att fokusera på effekterna 

av programmet och inte till deltagarnas upplevelse av programmen. Därför kommer nedan en 

sammanfattning av den forskning som finns kring effekterna av jobbgarantin för ungdomar.  

Jobbgarantin för ungdomar skiljer sig mot andra program som arbetsförmedlingen har då de 

inte enbart går ut på att hjälpa ungdomarna att få ett arbete utan det ska även försöka få dem 

att påbörja eller återgå till utbildning.  Enligt arbetsförmedlingens egen återrapportering 

(2012) så har aktiviteter och det egna jobbsökandet under de senaste åren ökat och deltagarna 

sökte i genomsnitt 13 jobb i månaden och 86 procent av de tillfrågade uppger att de söker lika 

många arbeten eller fler arbeten nu än vad de gjorde innan de blev inskrivna i programmet. 

Att delta i ett arbetsmarknadspolitiskt program har även visat sig ha en positiv påverkan på 

jobbsökandet i andra undersökningar. En studie gjord av Martinson och Sibbmark (2010) 

visar i likhet med arbetsförmedlingens undersökning att ungdomar som deltar i jobbgarantin 

tenderar att söka fler arbeten än innan de deltog i garantin.  

Ungdomar anvisas till jobbgarantin för ungdomar för att de ska kunna ta del av ett special 

anpassat stöd som ska bidra till att de snabbare hittar ett arbete än vad de skulle ha gjort om de 

tagit del av arbetsförmedlingens ordinarie utbud för de äldre arbetstagarna. I en studie 

genomförd av Hall och Liljeberg (2011) undersöks om arbetsförmedlingens insatser för 

ungdomar leder till att de snabbare hittar ett arbete än vad de skulle gjort om de istället 

deltagit i arbetsförmedlingens insatser för äldre arbetstagare. I rapporten jämförs arbetslösa 24 

åringar som har rätt att ta del av insatser för ungdomar med 25 åringar som erbjuds 

arbetsförmedlingens övriga insatser. Undersökningen visar att de personer som tog del av 

arbetsförmedlingens ungdomsinsatser under första undersöknings året snabbare fick ett arbete 

än de personer som deltog i de övriga insatser. Resultatet kan tyda på att programmet har den 

effekt som regeringen önskat, däremot gick det inte att finna några liknande effekter under det 

följande året vilket kan tyda på motsatsen. Även Arbetsförmedlingen (2011) har gjort en 

undersökning kring deltagarnas chans att få ett arbete. Denna undersökning jämför precis som 

Hall och Liljeberg (2011) arbetslösa 24 åringar som har rätt att delta i insatserna med 25 

åringar som erbjuds i de ordinarie insatserna. Resultatet av undersökningen visar även den på 

att 24 åringar lämnar Arbetsförmedlingen i något snabbare takt än jämförelsegruppen de 

finner tillskillnad mot Hall och Liljeberg (2011) även en program effekt under år 2009.  

Jobbgarantin för ungdomar verkar även ha vissa förprogrammeffekter. Enligt 

Arbetsförmedlingen ska förprogrammeffekter tolkas som att en del valde att börja arbeta 

innan de skulle ha fått börja delta i jobbgarantin för ungdomar. Det är svårt att veta vad 

förprogrammeffekter beror på.  En möjlig förklaring är att ungdomar känner sig obekväma 

med att följa en anvisning till en förordnad verksamhet eller att ersättningsnivån är lägre och 

av den anledningen väljer vissa att avstå från programmet (Gerdes 2011). Det kan även vara 
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så att ett programdeltagande tar tid både från fritid och arbetssökande. Detta kan av den 

arbetslöse uppfattas som negativt vilket leder till att den arbetssökande försöker att undvika 

programplacering genom att söka jobb mer intensivt (Forslund & Nordström Skans 2006).   
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3. Metod  

 

I detta kapitel kommer jag att redogöra för hur jag har gått tillväga för att samla in mitt 

material. Inledningsvis kommer en beskrivning kring bakgrunden till mitt syfte följt av den 

metod jag använt. Sedan följer en redogörelse för hur jag har valt att samla in och analyserat 

data. Avslutningsvis kommer jag att behandla etiska aspekter.  

 

3.1 Bakgrund till syfte 

 

Det pågår en diskussion i media (se till exempel Aftonbladet 2013) om hur alla parter 

tillsammans ska försöka bryta den höga arbetslösheten och främst ungdomsarbetslösheten. 

Vad görs egentligen för att försöka hitta en lösning på den höga ungdomsarbetslösheten och 

vad tycker egentligen de som berörs av dessa lösningar? Dessa funderingar ledde mig vidare 

till en av arbetsförmedlingens insatser, jobbgarantin för ungdomar. Jobbgarantin för 

ungdomar är arbetsförmedlingens största insats för att hjälpa ungdomar in på 

arbetsmarknaden (Regeringskansliet 2012). Det finns en mängd olika studier som studerar 

programmets effekter men få som studerar deltagarnas upplevelser. Därför valde jag att i min 

studie undersöka hur de arbetslösa ungdomarna upplever sitt deltagande i jobbgarantin. För att 

skapa en djupare förståelse kring ungdomarnas upplevelser av programmet är det viktigt att 

förstå ungdomarnas upplevelse av sin arbetslöshet. Av den orsaken är det även intressant att 

studera hur ungdomarna upplever sin situation som arbetslös.  

 

3.2 Kvalitativ metod 

 

Det som styr vilken forskningsmetod som är mest lämpad att använda sig av är den valda 

forskningsfrågan (Forsberg & Wengström 2003). I detta fall valde jag att arbeta med den 

kvalitativa forskningsmetoden då jag ansåg den som mest lämpad till att besvara min 

frågeställning. Den kvalitativa metoden är mest lämpad av den anledningen att metoden 

fokuserar på att undersöka och förstå olika upplevelser och orsakerna till dessa upplevelser. 

Det till skillnad mot den kvantitativa metoden som fokuserar på att klassificera och hitta 

samband (Forsberg & Wengström 2003). Den datainsamlingsmetod jag valt att använda mig 

av är intervjuer.  En intervju är ofta personlig då intervjuaren träffar intervjupersonen för att 

genomföra intervjun men en intervju kan även genomföras över telefon (Patel & Davidson 

2003). Min utgångspunkt har varit induktivt. Det induktiva tänkandet formar den kvalitativa 

metoden och avser att skapa en mening och djupare förståelse för upplevelsen och 

erfarenheterna av omvärlden (Forsberg & Wengström 2003). I detta fall ungdomarnas 

upplevelse och erfarenheter av jobbgarantin för ungdomar. En forskare som arbetar induktiv 

studerar området som ska studeras utan en fastslagen teori. Den insamlade datan sammanföras 

sedan till allmänna principer och teorier (Patel & Davidson 2003). Hur jag vidare gick tillväga 

i min analys kommer jag att gå djupare in på i ett kommande avsnitt.  
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3.2.1 Förförståelse 

 

Med förförståelse menas den kunskap som forskaren har inom det område som forskningen 

ska genomföras (Forsberg & Wengström 2003). Innan jag började studera 

ungdomsarbetslöshet och jobbgarantin för ungdomar var mina kunskaper inom ämnet 

begränsad. Däremot är det möjligt att jag genom mina studier inom Personal och 

arbetslivsprogrammet vid Karlstad Universitet har fått kunskap som bidragit till en allmän 

förförståelse, exempelvis kunskaper kring arbetsmarknaden och dess uppbyggnad. Under 

uppsatsens gång har jag samlat på mig en djupare förståelse och kunskaper inom ämnet. Det 

genom all den litteratur jag läst och studerat i samband med uppsatsen.  Jag anser att min 

förförståelse kring själva upplevelsen av jobbgarantin för ungdomar var mycket liten då jag 

inte hade deltagit i programmet. Däremot har jag under en kort period varit inskriven i 

arbetsförmedlingen vilket kan medföra att jag hade en viss förförståelse till relationen mellan 

arbetsförmedlingen och de arbetssökande. I denna undersökning bör även förförståelsen till 

arbetslöshet beaktas då deltagarna i jobbgarantin för ungdomar är arbetslösa. Allmänhetens 

uppfattning kan påverka den arbetslöse (Rantakeisu et al. 1996) och situationen som arbetslös 

kan medföra en känsla av skam (Bustos Castro et al 1999). Jag har i min undersökning försökt 

att förhålla mig objektivt till de förutfattade meningar som idag finns kring arbetslöshet.  

 

3.3 Urval 

 

De kriterier jag utgick ifrån i mitt val av intervjudeltagare var att de skulle vara mellan 

åldrarna 16-24 år och deltagare i jobbgarantin för ungdomar. Därmed valde jag att bortse från 

kön och hur länge de deltagit i programmet. Orsaken är att jag var ute efter att undersöka 

individens upplevelse av jobbgarantin för ungdomar oberoende av kön eller deltagandets 

längd.  

 

Inför mina intervjuer gick jag till arbetsförmedlingen i en medelstor svensk stad. Väl där 

presenterade jag mig för en av dem som ansvarade för jobbgarantin för ungdomar. Jag 

berättade om varför jag var där och syftet med min studie. Därefter frågade jag om de kunde 

tänka sig att hjälpa mig i mitt sökande efter intervjupersoner. Den arbetsförmedlare jag fick 

kontakt med erbjöd sig att lämna mina kontaktuppgifter vidare till de ungdomar som han kom 

i kontakt med. Så att deltagarna som var intresserade kunde kontakta mig. Dessvärre gick 

tiden och det var ingen deltagare ur jobbgarantin från den arbetsförmedlingen som tog kontakt 

med mig.  

 

De ungdomar jag kom att intervjua är därav deltagare i jobbgarantin som jag själv har kunnat 

få tag på genom mitt kontaktnät. De deltog därmed inte vid den arbetsförmedling som jag 

först kontaktade utan de var deltagare vid två andra arbetsförmedlingar i två medelstora 

svenska städer. De som deltog i studien är inte några personer som jag hade någon närmare 

personlig anknytning till utan personer som hade anknytning till någon inom mitt kontaktnät. 

Denna urvalsmetod kallas för ett snöbollsurval och innebär att en person tillfrågas som i sin 

tur ger förslag på andra personer (Forsberg & Wengström 2003).  
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3.3.1 Presentation av intervjudeltagarna 

Totalt intervjuades sex personer som alla deltog i jobbgarantin för ungdomar.  Nedan kommer 

en kort beskrivning av dessa personer.  

Helena är 19 år och bor hemma hos sina föräldrar. Hon har några tidigare 

arbetslivserfarenheter och har varit inskriven i jobbgarantin för ungdomar i 3 månader.  

Peter är 20 år och bor hemma hos sina föräldrar. Han har tidigare arbetslivserfarenheter då 

han vid sidan av skolan har sommarjobbat. Han har varit inskriven i programmet i ungefär 8 

månader.  

Greta är 21 år och bor hemma hos sina föräldrar. Hennes arbetslivserfarenheter är få och hon 

har varit inskriven i jobbgarantin för ungdomar i 15 månader och ska därmed snart övergå till 

jobb- och utvecklingsgarantin.  

Lisa är 21 år och bor hemma hos sina föräldrar. Hon har inga tidigare arbetslivserfarenheter 

och har varit inskriven vid jobbgarantin för ungdomar i ungefär 4 månader.  

Hanna är 22 år och bor hemma hos sina föräldrar. Hon har ett flertal tidigare 

arbetslivserfarenheter. Hon har varit inskriven i arbetsförmedlingen många gånger, vid 

intervjun har hon varit inskriven i jobbgarantin för ungdomar i 1 månad.  

Susanna är 23 år och bor hemma hos sina föräldrar. Hon har få arbetslivserfarenheter och har 

varit inskriven i jobbgarantin för ungdomar i 1 månad.  

3.4 Genomförande av intervjuerna 

 

Intervjuerna genomfördes på olika platser då platsen anpassades efter den person som skulle 

intervjuas. Två av intervjuerna genomfördes på telefon då det var det mest lämpat på grund 

utav intervjupersonens bostadsort. Resterande genomfördes på lokala fik. Total avskildhet 

gick inte att uppnå då intervjun genomfördes på en offentlig plats. En intervju kan påverkas 

av vilken plats den genomförs på. Det är därför bra att genomföra intervjuerna på en neutral 

plats (Repstad 2007). Val av plats skedde i samverkan med den som skulle intervjuas vilket 

kan ha bidragit till en ökad trygghetskänsla trots att intervjun inte genomfördes i total 

avskildhet. Intervjuerna spelades in med bandspelare och telefonintervjuerna med ett 

inspelningsprogram. En fördel med att spela in intervjun är att det sedan går att återge 

intervjun ordagrant. En nackdel kan vara att en inspelning påverkar de svar som 

intervjudeltagaren lämnar (Patel & Davidson 2003). Jag valde att enbart spela in intervjun och 

inte föra anteckningar för att under intervjun kunna lägga fokus på att följa med i samtalet 

istället för att fokusera på att skriva ner vad som sades. De olika intervjuerna pågick mellan 

20-40 minuter.   

 

3.4.1 Intervjuguide 

 

En intervjus grad av struktur kan skilja sig åt och den kan vara allt från ostrukturerad till 

strukturerad. Jag har valt att genomföra en halvstrukturerad intervju vilket innebär att 
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intervjuerna genomförs med en friare struktur som fastställer de ämnesområden som intervjun 

ska behandla. Frågorna kan sedan ställas på olika sätt och i olika ordning. Fördelen med en 

halvstrukturerad intervju är att ämnesområdena i datainsamlingen blir mer enhetlig. 

Nackdelen är att intervjuarens möjlighet att ställa frågorna i den följd som de anser mest 

lämplig kan leda till att frågorna uppfattas olika av de som intervjuas (Forsberg & Wengström 

2003).  

 

En intervjuguide innehåller en översikt över de ämnen som ska tas upp under intervjun. Den 

kan även innehålla förslag till frågor som ska ställas. Då jag som ovan nämnt valt att 

genomföra en halvstrukturerad intervju innehöll min intervjuguide bestämda ämnen som 

skulle behandlas samt ett antal färdigformulerade frågor. Intervjuguiden var utformad så att 

intervjun inleddes med ett antal bakgrundsfrågor och allmänna frågor kring individernas 

arbetslöshet för att sedan gå in på upplevelsen av jobbgarantin. Det för att få 

intervjudeltagaren att känna sig bekväm i intervjusituationen. Denna intervjuteknik kallas för 

tratt-tekniken och innebär att intervjun inleds med öppna frågor för att sedan gå in på mer 

specifika frågor (Patel & Davidson 2003). Intervjuguiden avslutades med en öppen fråga för 

att ge intervjudeltagaren en möjlighet att tillägga något som inte tagits upp i intervjun. 

Frågorna i intervjuguiden har kommit att ställas i varierande ordningsföljd beroende på vilken 

riktning samtalet har tagit. Gemensamt för alla intervjuer är att alla de områden som 

intervjuguiden skulle täcka har tagits upp. Intervjuguiden är bifogad i slutet av uppsatsen.  

 

3.5 Bearbetning och analys av data 

 

Efter genomförandet av intervjun transkriberades intervjuerna för att sedan kunna analyseras. 

Transkriberingen skedde vid olika tillfällen då de transkriberads direkt efter den genomförda 

intervjun. Det gav mig chansen att gå igenom intervjun för att se om det fanns något jag 

kunde förbättra till mina kommande intervjuer. De citat som redovisas i analys och 

resultatdelen har skrivits om från talspråk till skriftspråk. Det innebär att ord eller ljud som 

”Äh” eller ”Ehm” har tagits bort. Utöver det så har städer i citaten betecknats som X.  

 

Det finns många olika typer av tolkningar inom den kvalitativa metoden och inom 

forskningen är det vanligt förekommande att forskaren tillämpar sitt eget tillvägagångssätt. 

Tolkningen i denna undersökning har inspirerats av Grounded Theory även kallad grundad 

teori. Det innebär att jag formulerade en öppen forskningsfråga som under uppsatsens gång 

var möjlig att ändra. Datainsamlingen och analyseringen har skett parallellt då intervjuerna 

som ovan nämnt transkriberats och analyserats efter genomförande (Patel & Davidson 2003). 

Jag har valt att efter transkribering ett flertal gånger gå igenom insamlad data för att skapa 

mig en överblick av materialet. När alla intervjuer var slutförda valde jag att undersöka 

likheter respektive olikheter hos de olika intervjupersonerna för att i följande steg dela in 

materialet i två olika huvudkategorier: Individens upplevelse av arbetslöshet och individens 

upplevelse av jobbgarantin för ungdomar. Huvudkategorierna fick i sin tur ett antal 

underkategorier. Underkategorier till de två huvudkategorierna uppkom då jag vid en 

övergripande analys kunde urskilja vissa mönster. Individens upplevelse av arbetslöshet 

delades in i tre kategorier: arbetslöshetens påverkan på ekonomin, arbetslöshet och sociala 
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relationer samt arbetslöshetens påverkan på individens vardag. Individens upplevelse av 

jobbgarantin för ungdomar delades i sin tur in i fyra kategorier: ungdomarnas relation till 

jobbcoach och arbetsförmedlare, aktiviteter i programmet, deltagarnas syn på 

arbetsförmedlingen, programmets framtida påverkan. Avslutningsvis delades individernas syn 

på framtiden in i en egen kategori.  

 

3.5.1 Kvalitet i kvalitativa studier 

 

Kvaliteten i en kvalitativ studie liksom i en kvantitativ diskuteras utifrån två begrepp: validitet 

och reliabilitet. Beroende på vilken metod man använder sig av så har begreppen olika 

innebörd.   Validiteten inom den kvalitativa metoden handlar om att upptäcka olika företeelser 

för att sedan tolka och förstå innebörden av livsvärlden. Begreppet gäller under hela 

forskningsprocessen (Patel & Davidson 2003). Validiteten i denna studie avgörs av hur väl 

jag lyckats undersöka upplevelsen av jobbgarantin för ungdomar vilket var det jag hade för 

avsikt att undersöka (Kvale 1997).  

 

Intervjuarens reliabilitet i kvalitativa studier diskuteras ofta i samband med ledande frågor och 

hur intervjuaren kan ha påverkat de svar som intervjupersonen lämnar. Intervjuarens 

reliabilitet diskuteras även i samband med kategorisering av svaren från intervjun (Kvale 

1997). En svårighet som uppstår kring reliabilitet i en kvalitativ studie är att jag inte kan 

förutsätta att intervjudeltagarna idag skulle lämna samma svar som vid tidpunkten för 

intervjun. Studien kan därmed ha påverkats av slumpmässiga faktorer. Det behöver 

nödvändigtvis inte innebära att undersökningen har låg reliabilitet (Patel & Davidson 2003). 

Intervjuernas reliabilitet kan däremot ha påverkats negativt av faktorer som att jag är en 

oerfaren intervjuare, att två av intervjuerna genomfördes över telefon och att intervjuerna 

genomfördes på en offentlig plats. Att intervjuerna spelades in kan däremot anses höja 

undersökningens reliabilitet eftersom en inspelning gör det möjligt att vid ett flertal gånger 

lyssna på intervjun (Patel & Davidson 2003).  

 

Denna studie går inte att generalisera. Det på grund av undersökningens storlek. För att en 

studie ska kunna generaliseras behöver de som deltar i undersökningen vara representativa för 

hela populationen som i detta fall består av ungdomarna jobbgarantin för ungdomar (Forsberg 

& Wengström 2003).  

 

3.6 Etiska aspekter 

 

Innan intervjun genomfördes informerades respondenten om vem jag är och om syftet med 

denna undersökning. Därefter informerades de om att det är frivilligt att svara på frågorna 

som ställs i intervjun och att hen hade rätt att avbryta intervjun när som helst. Det kallas 

vidare för informerat samtycke (Kvale 1997). Intervjudeltagaren informerades även om att 

intervjun kommer att vara anonym för läsaren. Däremot har jag tillgång till vem som svarat 

vilket innebär att undersökningen var konfidentiell (Patel & Davidson 2003).  Det är bara jag 

som har tillgång till de uppgifterna. De som deltog i intervjun tillfrågades även om de kunde 
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tänka sig att tillåta en inspelning vilket samtliga gav sitt godkännande till. De informerades 

om att inspelningen kommer att tas bort så fort undersökningen är färdigställd. För att 

undersökningen ska vara anonym för läsaren vilket tillovats de intervjuade har jag i resultat 

redovisningen använt mig av fingerade namn. De uppgifter som deltagarna har lämnat 

kommer endast att användas i denna forskningsprocess.  
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4. Analys och resultat  

I kommande kapitel presenteras undersökningens resultat tillsammans med en analys av 

intervjuerna. Resultatet redovisas i två huvudkategorier med ett antal underkategorier. Först 

kommer ungdomarnas upplevelse av arbetslösheten att presenteras och därefter ungdomarnas 

upplevelse av jobbgarantin för ungdomar. Jag inte lagt någon vikt vid hur gamla 

intervjupersonerna är, hur länge de deltagit i programmet, vilket kön de har eller deras 

arbetslivserfarenheter utan enbart hur individen ifråga upplever programmet.  

Denna undersökning har fokus på ungdomsarbetslöshet och arbetsförmedlingens största insats 

jobbgarantin för ungdomar. Undersökningen har därför studerat ungdomars allmänna 

upplevelser av arbetslösheten och deras upplevelse av sitt deltagande i jobbgarantin. 

Undersökningen ska bidra till ökad förståelse för hur ungdomar upplever sitt deltagande i 

programmet. Jag har arbetat utifrån frågeställningarna: Hur upplever arbetslösa ungdomar sin 

situation som arbetslös? Och hur upplever ungdomarna i jobbgarantin för ungdomar sitt 

deltagande i programmet?  

4.1 Individens upplevelse av arbetslöshet 

I följande analysavsnitt kommer jag att redogöra för hur intervjudeltagarna upplever sin 

arbetslöshet. Det genom underkategorierna: arbetslöshetens påverkan på ekonomin, 

arbetslöshet och sociala relationer samt arbetslöshetens påverkan på individens vardag. 

Upplevelsen av arbetslösheten kommer i viss mån att kopplas samman med upplevelsen av 

jobbgarantin för ungdomar. 

4.1.1 Arbetslöshetens påverkan på ekonomin  

Genom intervjuerna framkom det att ungdomarna som deltog i undersökningen upplevde 

arbetslösheten som jobbig eller tråkig.  De ansåg även att arbetslösheten på ett eller annat sätt 

påverkat dem negativt. Arbetslösheten kan påverka individen på många olika sätt och 

orsakerna kan vara många. I denna undersökning ansåg majoriteten att en orsak till att 

arbetslösheten upplevs som jobbig eller tråkig dels beror på den dåliga ekonomin. Det av den 

anledningen att de inte har någon vidare inkomst eller möjlighet att tjäna sina egna pengar. 

Hanna svarade följande på hur hon upplever det är att vara arbetslös ”Det är fruktansvärt 

tråkigt att inte få några pengar som rullar in på kortet varje månad”.  

En inkomst är en viktig faktor dels för att kunna täcka de grundläggande behoven men även 

för att kunna delta i sociala aktiviteter (Kronauer 1998). Förutom det så är en inkomst en 

avgörande faktor för att ungdomar ska kunna flytta hemifrån och få en möjlighet att starta sitt 

eget självständiga liv utan att behöva vara beroende av sina föräldrar eller den offentliga 

sektorn (Rantakeisu et al 1996). De ungdomar som i studien ansåg att ekonomin var en jobbig 

del av arbetslösheten uttryckte alla en önskan om att få sin egen inkomst. En egen inkomst 

skulle öka deras möjligheter till att flytta hemifrån och inte längre behöva leva på sina 

föräldrar. Peter berättade: 
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Jag vill kunna starta lite eget man börjar ju komma upp i åldern, jag känner 

ju att jag gärna flyttar hemifrån man vill ju liksom starta sitt eget liv. 

4.1.2 Arbetslöshet och sociala relationer 

Upplevelsen av sociala konsekvenser skiljer sig åt bland intervjupersonerna. Några av dem 

upplever sociala konsekvenser av arbetslösheten medan andra inte gör det. En social 

konsekvens kan uppstå till följd av att ungdomar får en försämrad relation till sina vänner 

under en period av arbetslöshet. Individen kan då uppleva svårigheter med att ha en relation 

med de som arbetar när de inte själva gör det (Carle & Schale 1982). Det kan leda till att 

personen väljer att helt isolera sig från familj och vänner eller söker sig till de som befinner 

sig i samma situation. Det uppstår därmed social exklusion i form av social isolering 

(Kronauer 1998). En av deltagarna (Helena) berättade om hur hon upplevde sociala 

konsekvenser som en följd av arbetslösheten:  

Det är mycket som är jobbigt med att vara arbetslös men det jobbigaste kan 

jag tycka är allt socialt. Man har ju sitt gäng så att säga men på nått sätt 

faller man ju ur det där gänget eller man upplever ju det själv, man 

nervärderar ju sig själv. Jag är ju arbetslös jag är ju inte så mycket. 

De sociala relationerna kan påverkas av den ekonomiska situationen på så sätt att en 

försämrad ekonomi kan styra i vilken grad en person kan delta i aktiviteter. Den ekonomiska 

påfrestningen och de skamgörande effekterna av att inte ha något arbete hänger därmed 

samman med en persons sociala och hälsomässiga konsekvenser (Starrin et al 1997). 

Arbetslöshet kan på så sätt innebära en drastisk förändring i det vardagliga livet då individen 

inte längre har råd att göra det som den brukade göra eller det som kompisarna gör. Kronauer 

(1998) talar här om ekonomisk exklusion. I ungdomarnas fall påverkar den försämrade 

ekonomiska situationen även deras möjligheter till ett självständigt liv då det hindrar dem från 

att flytta hemifrån.  Lisa hade många kompisar som befann sig i liknande situation som henne. 

Hon beskrev hur arbetslösheten har påverkat deras vardag som följande ”Jag har ju ganska 

många kompisar som är arbetslösa så ingen kan ju göra någonting utan bara sitta hemma”.  

Deltagandet i jobbgarantin bidrar automatiskt till den sociala isoleringen på så sätt att 

ungdomarna träffar på andra personer som befinner sig i liknande situation. Ungdomarna 

upplevde den sociala isolering som något positivt eftersom det kändes bättre när de fick träffa 

anda deltagare på arbetsförmedlingen som var i samma situation. De insåg att de inte var 

ensamma. Den ekonomiska exklusionen blir troligtvis inte lika stark för de ungdomar som går 

från skolan till arbetslöshet som för dem som går från arbete till arbetslöshet då inkomsten 

skiljer sig. Den ekonomiska- och sociala exklusionen kan tänkas uppkomma först när och om 

kompisar i individens närhet börjar arbeta.  

 

4.1.3 Arbetslöshetens påverkan på individens vardag  

 

Ett arbete fyller enligt Jahoda (1981) ett antal funktioner. Några av dem är uppenbara såsom 

att en anställd får betalt för att arbeta. Andra är mer oförutsedda och mindre synliga. Jahoda 

kallar dessa för latenta funktioner. Två av de latenta funktionerna är att ett arbete bidrar till 
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tidsstruktur och sysselsättning. Samtliga av dem som deltog i undersökningen upplevde att 

arbetslösheten hade bidragit till att de upplevde några av dessa mindre synliga 

konsekvenserna. Orsaken till det är att de kände att vardagen hade kommit att sakna struktur 

och att dagarna med tiden bara flöt förbi utan att det fanns något att göra. Det trots att de i 

mellan åt gjort ett försökt att skapa rutiner och sysselsätta sig. Denna känsla ledde till att 

intervjudeltagarna med tiden upplevde att arbetslösheten bidrog till att de kände sig ”slöa” 

eller ”lata”. Greta beskriver sin vardag som följande ”Det känns som att man går i en loop 

hela tiden med samma sak dag in och dag ut, det händer inte så mycket”.  

Arbetsförmedlingen program ska motsvara en individs arbetsutbud (Regeringskansliet 2012) 

vilket betyder att deltagandet ska vara jämförbart med ett heltidsarbete (Ds 2007:813:4§). Det 

innebär att aktiviteterna i arbetsförmedlingen teoretiskt sett borde kunna fylla samma 

uppenbara funktioner som ett arbete. Trots det så upplevde samtliga som ovan nämnt 

avsaknad av struktur och brist på sysselsättning i samband med sin arbetslöshet och sitt 

deltagande i jobbgarantin. Anledningen till denna upplevelse är att några av de som deltog i 

intervjun ansåg att det var för få aktiviteter i programmet. Till skillnad mot de ungdomarna 

som ansåg att det var för många möten då de upplevde mötena som onödiga vilket jag 

kommer att gå djupare in på i ett kommande avsnitt.  

En anställning kan utöver att bidra till tidsstruktur och sysselsättning även bidra till att 

individen träffar nya människor (Jahoda 1981). Det verkar även arbetsförmedlingens program 

jobbgarantin för ungdomar bidra till. En del av de ungdomarna som deltog i undersökningen 

berättade som tidigare nämnt att de genom sitt deltagande i programmet lärt känna nya 

människor.  

4.2 Individens upplevelse av jobbgarantin för ungdomar 

I följande avsnitt kommer ungdomarnas upplevelser kring sitt deltagande i jobbgarantin att 

redovisas. Det med hjälp av följande underkategorier: ungdomarnas relation till jobbcoach 

och arbetsförmedlare, aktiviteter i programmet, programmets framtida påverkan och 

deltagarnas syn på arbetsförmedlingen. Avslutningsvis presenteras individernas syn på 

framtiden i en separat underkategori.  

4.2.1 Ungdomarnas relation till jobbcoach och arbetsförmedlare 

En deltagare i jobbgarantin kan anvisas till en kompletterande aktör i form av ett privat 

företag för att få hjälp med att söka jobb och coachas (Regeringskansliet 2011). Med 

jobbcoach i det här avsnittet avses en person som arbetar på ett privat företag på uppdrag av 

arbetsförmedlingen. Med arbetsförmedlare avses handläggare som arbetar på 

arbetsförmedlingen. De som deltog i intervjun förmedlade ett blandat intryck av sin relation 

till sin jobbcoach eller arbetsförmedlare. Anledningen till det blandade intrycket är att de 

flesta under sitt deltagande i programmet har kommit att byta jobbcoach eller 

arbetsförmedlare ett antal gånger. Det har bidragit till att deltagarnas upplevelse av 

programmet har varierat. Greta beskriver relationen till de jobbcoacher hon varit i kontakt 

med som följande.  
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Den första var väl sådär hon var mer pushig att jag skulle söka vilket jobb 

som helst. Om jag tyckte om det ena så kanske jag tyckte om det andra fast 

jag visste att jag inte ville hålla på med det fast hon ändå liksom pushade på 

och tyckte att jag skulle göra det. Men den jag hade sist nu var jättebra hon 

var helt underbar verkligen. Hon lyssnade verkligen på vad jag ville och 

försökte hjälpa mig och så, så hon var jättebra. 

I denna undersökning går det att utifrån det som deltagarna beskriver identifiera två olika 

typer av relationer mellan deltagarna och deras jobbcoacher. I den första relationen upplever 

deltagaren att det enbart är fokus på att söka jobb och jobbcoachen uppmanar deltagaren att 

hela tiden söka jobb. Även om det är ett arbete som deltagaren inte kan tänka sig att ta eller 

om jobbet ligger flera mil bort. Denna typ av relation kan upplevas som krävande/stressande.  

Lisa berättade följande om sin relation till sin jobbcoach ”Alltså han var ju trevlig men det 

var(…) Jag lärde mig ingenting där heller. De bara malde på om att man ska söka jobb”.  

Den andra typ av relation som går att urskilja har inte enbart fokus på att söka jobb. 

Deltagarna upplever att de försöker hjälpa dem och att de har större förståelse för vad 

individen vill. Denna relation mellan jobbcoach och ungdom kan upplevas som 

uppmuntrande/inkännande. Peter beskriver sin relation till sin jobbcoach som följande ”Jag 

har fått någon som verkligen försöker hjälpa mig och inte bara säger gör det här nu utan han 

försöker verkligen hjälpa mig”.  

Synen på arbetsförmedlarna är överlag mer negativ än synen på jobbcoacherna. Deltagarna 

beskriver att de under perioder enbart befinner sig hos sin jobbcoach för att sedan efter en tid 

komma tillbaka till arbetsförmedlingen. Under de perioder de befinner sig hos sin jobbcoach 

har det liten eller obefintlig kontakt med sin arbetsförmedlare. Den obefintliga kontakten 

skulle kunna vara en bidragande faktor till den försämrade inställningen hos deltagarna då de 

bara har haft en kort och tillfällig relation. 

Intervjudeltagarna beskriver sin relation till arbetsförmedlaren och i vissa fall även 

jobbcoachen som opersonlig och periodvis problemfylld. Den dåliga personliga kontakten och 

kommunikationen ledde till att många av de intervjuade berättade om olika missförstånd dem 

emellan.  Det har lett till att de ifrågasätter hur arbetsförmedlaren ska kunna hjälpa dem om de 

inte har någon koll på vilka de är och vad de vill göra. Peter beskriver relationen till de 

arbetsförmedlare han varit i kontaket med som följande: 

Jag förstår inte riktigt vad de håller på med. Dels har de ingen personlig 

kontakt med mig överhuvudtaget sen slänger de ut såhär att du kommer ha 

jobb om tre veckor, det räknar jag med. Det ger lite falska förhoppningar. 

Även Greta berättade om en opersonlig och problemfylld relation till sin arbetsförmedlare 

under tiden som hon befann sig hos en jobbcoach: 

Jag hade ju en handläggare på arbetsförmedlingen men jag hörde aldrig från 

den och sen så bytte jag hela tiden. Jag vet inte hur många som jag haft sen 

jag började så det känner jag är lite oseriöst. Jag kan ju inte få nått 
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förtroende och hjälp från någon när de ska byta hela tiden för de lär ju inte 

känna mig. 

Deltagarna upplever som ovan nämnt att relationen till deras arbetsförmedlare är opersonlig. 

Några av intervjupersonerna visar trots detta en viss förståelse för arbetsförmedlaren. De är 

medvetna om att det är många som är inskrivna på arbetsförmedlingen och att deras 

arbetsförmedlare har hand om fler personer. De andra ungdomarna visar på en mer 

distanserad och kritisk förhållning. Arbetsförmedlingen är en myndighet som behöver anpassa 

sig till det aktuella konjunkturläget och under lågkonjunkturer sker det en större tillströmning 

av deltagare (Arbetsförmedlingen 2012). En möjlig förklaring till att deltagarna upplevt en 

opersonlig kontakt skulle kunna vara att det nuvarande konjunkturläget påverkat 

tillströmningen av deltagare. Tillströmningen har i sin tur lett till att arbetsförmedlarna 

ansvarar för fler deltagare än innan vilket i sin tur kan ha lett till den opersonliga kontakten.  

4.2.2 Aktiviteter i programmet 

Ungdomarna har genom programmet kommit att delta i aktiviteter i form av möten. Mötena 

har skett individuellt eller i grupp. Mängden möten har varierat beroende på var individen har 

deltagit i programmet och deltagandets längd. Mötena har innehållit allt från enskild tid med 

jobbcoach och arbetsförmedlare till arbetsintervjuträning i grupp. De har även under mötena 

fått ta del av information om hur de skriver ett CV, personligt brev och information om var 

och hur de kan söka jobb. Majoriteten av deltagarna har även blivit tillfrågade eller erbjudna 

en praktikplats men enbart en av intervjudeltagarna har tackat ja till en praktikplats. Det beror 

på att de övriga tillfrågade ungdomarna har valt att avböja en praktikplats av den anledning att 

de inte förstår varför de ska ha praktik när de kan arbeta. Hanna berättade följade om sin 

inställning till en praktikplats ”Jag har blivit erbjuden praktik men jag vill ju inte ha någon 

praktik eftersom vem vill ha praktik man vill ju jobba på riktigt. 

Intervjuerna visar att ungdomarna ansåg att mötena var bra på så sätt att de fick lära sig hur de 

bäst skriver ett CV, personligt brev och hur man ska uppföra sig på en arbetsintervju. Trots 

det så upplever många av intervjudeltagarna de flesta möten som meningslösa. Helena 

berättade följande om mötena i programmet 

Jag fick ju ändå lite information om CV och sådär så jag kan ju inte säga att 

det är helt bortkastat men det var ju väldigt enkelt och lite sådär att det där 

känner jag ju till men jag fick ju lära mig lite nya saker. 

Majoriteten av deltagarna upplevde alltså många av de möten som de deltagit i som 

meningslösa. Det på grund av att de många gånger kom att ifrågasätta vad de gjorde där då de 

upplevde att de pratade om saker som de redan visste och att mötena ofta innehöll samma 

information. Några av deltagarna ansåg att det var onödigt att de behövde åka till 

arbetsförmedlingen för att söka arbeten när de lika gärna kunde göra det hemma. Om mötena 

var korta så kunde även dessa av intervjudeltagarna upplevas som onödigt. Lisa berättade 

följande: 
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Jag tycker att det är lite jobbigt nu när jag bor som jag gör att jag ska pendla 

till X fram och tillbaka för att gå på ett möte på en halvtimme och så ska jag 

betala det.  

Generellt sett upplevdes aktiviteterna i programmets till en början bra för att efter en tids 

deltagande upplevas som mindre bra. Den förändrade upplevelsen kan bero på att deltagarna 

till en börjar var hoppfulla inför sitt deltagande och sina chanser att få ett jobb. Efter en tid i 

arbetslöshet och program deltagande verkar hoppfullheten ha minskat och istället övergått i 

hopplöshet. Helena berättade följande innan vi avslutade intervjun: 

Till en början så känner man att det här blir nog bra, det här kommer nog gå. 

Det känns bra nu kommer jag ha större chans till det här och det här och 

man känner lite positivitet. Sen efter ett tag så känner man att nej varför gör 

jag det här och liksom tappar suget det är ju ändå lite process. 

De ungdomar som deltar i jobbgarantin måste uppfylla ett antal villkor för att behålla rätten 

till ekonomisk ersättning. Villkoren gör att deltagarna tvingas att aktivt söka jobb och delta i 

de olika mötena som anordnas för att inte förlora sin ersättning (Arbetsförmedlingen 2013). 

Att aktivt tvingas söka jobb för att inte förlora sin ersättning kan leda till att ungdomarna 

känner sig tvingade att söka jobb som de egentligen inte kan tänka sig att ta. Programmets 

olika villkor gäller även fast individen i fråga inte anser sig behöva den information som ges 

eller upplever mötet som meningslöst. Hanna berättade följande:  

Om man inte kan åka på ett möte just den tiden så blir man utskriven och får 

ingen ersättning bara för att man inte kunde komma dit, även fast man är 

sjuk. För då måste man söka för att man är sjuk till A-kassan istället. 

Utöver de obligatoriska mötena visar det empiriska materialet att några av ungdomarna kände 

sig tvungna att delta i olika facebookgrupper eller byta ut sin mailadress till ett kontonamn 

som av jobbcoachen eller arbetsförmedlaren ansågs mer lämpligt. Helena berättade följande 

på frågan om vad som är dåligt med programmet:  

Jag blev lite irriterad över att man blev indelad i grupper.  Fyra stycken stora 

grupper och inom det här tyckte de att man skulle skapa en form av 

facebookgrupp som vi på nått sätt skulle skriva i att idag har jag sökt såhär 

och idag skulle jag behöva hjälp med det här. Det kändes ju lite sådär, det 

kändes väl inte riktigt(…) Varför ska vi göra det liksom? Men de var väldigt 

på att vi skulle göra det så då gjorde jag det. Sen var de ju såhär att vi 

hoppas ju verkligen att ni gör det så man kände att vi måste nog göra det här 

för annars blir det nog dålig stämning. 

Som ovan berättat så tvingas ungdomarna indirekt att delta i facebookgruppen. Dels då 

jobbcoachen eller arbetsförmedlaren uppmanar dem att delta i gruppen. Det är även möjligt 

att det bildas ett grupptryck när de andra deltagarna börjar deltar i facebookgruppen. 

Facebookgruppen i sin tur kan bidra till att skapa press när ungdomarna öppet i gruppen ska 
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redovisa hur många jobb de har sökt vilket kan leda till att ungdomarna känner tvång att söka 

jobb för att de ser att de andra i gruppen har sökt ett visst antal jobb.  

4.2.3 Programmets framtida påverkan 

Under sitt deltagande i jobbgarantin medverkar ungdomarna som ovan nämnt i ett antal olika 

aktiviteter de flesta i form av möten. Under intervjun frågade jag ungdomarna om de ansåg att 

de kommer ha användning av de kurser som de deltagit i framtiden. Intervjuerna visar på att 

några av de som intervjuades ansåg att de kommer att ha användning av de kurser de deltagit 

i. Det på grund av att ungdomarna upplever att de nu vet hur de skriver ett CV eller ett 

personligt brev. Deltagarna anser även att de har större kunskaper om var de kan söka arbeten. 

Sussanna svarade följande på frågan om hon tror att hon kommer ha användning för kurserna 

i framtiden ”Ja CV kursen. För jag hade ju aldrig skrivit ett CV innan så jag visste inte alls 

hur man gjorde”.  

De andra ansåg att de inte skulle ha någon som helst användning av mötena i framtiden då de 

inte anser att de varit anpassade efter dem eller att de inte sagt något som de inte redan visste. 

Hanna uttryckte det såhär ”Man får inte höra något man inte redan vet”.  

Även deltagarnas syn på om deras deltagande i programmet kan öka deras chanser att få jobb 

skiljde sig åt. Ett flertal av dem ansåg att deras deltagande skulle kunna öka deras chanser att 

få ett arbete. På grund av att deras CV och personligt brev blivit bättre samt att de är mer 

förberedda för att söka jobb. Sussanna berättade följande på frågan om hon trodde att hennes 

deltagande ökade hennes chanser att få jobb:  

Ja det tror jag för de vill ju att man ska gå dit ofta och söka. Hade jag inte 

varit inskriven där och fått hjälp med det så tror jag inte att jag hade tagit det 

initiativet hemifrån att sitta och söka. 

De intervjudeltagarna som ansåg att programmet inte ökat deras chanser att få jobb hade svårt 

att ge någon direkt anledning till varför de var av den uppfattningen. En av ungdomarna 

berättade att hon trodde det var enklare att söka jobb på egen hand utan arbetsförmedlingens 

hjälp. Det för att hon då skulle ”slippa allt”. Dessvärre skulle det leda till att hon inte längre 

var berättigad ersättning, vilket fick henne att fortsätta sitt deltagande i programmet.  

4.2.4 Deltagarnas syn på arbetsförmedlingen 

Ungdomarnas syn på arbetsförmedlingen är generellt sett negativ. Många av dem upplevde att 

de egentligen inte bryr sig om dem utan enbart är där för att det är deras arbete. Peter 

berättade följande innan vi avslutade intervjun: 

Jag är ju inte positivt inställd till arbetsförmedlingen överhuvudtaget så är 

det ju. Jag trodde väl att jag skulle få större hjälp av dem än vad jag fått. Det 

är ju väldigt negativt, jag har ju blivit otroligt negativ mot dem på senaste 

tiden om man säger så. 
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Trots detta så visar många av dem precis som i deras relation till jobbcoachen eller 

arbetsförmedlaren en viss förståelse för situationen. Orsaken till deras förståelse är att de 

upplever att det inte finns så många arbeten att söka och att det är ett problem som ligger 

utom arbetsförmedlingen kontroll. Helena berättade följande: 

När det gäller jobb för ungdomar så finns det inte så mycket jobb och det är 

ju något som(…) Det är ju så det är. Men på nått sätt så som att de var 

väldigt envisa och ville få fram att ja det finns jobb vi lovar fast någon 

annan som har jobbat där längre säger att det finns inte mycket jobb. Det 

kändes lite envist på något sätt.  

Rantakeisu (2002) kunde i sin studie kring attityder bland arbetslösa ungdomar och deras 

relation till arbetsförmedlingen urskilja fyra olika attityder. I min studie har jag kunnat 

urskilja en av dessa attityder. Den grupp av ungdomar som inte ser på sig själva som 

arbetslösa utan enbart deltar i aktiviteterna för att få ekonomiskt stöd.  Intervjuerna visar att 

många av de personer som deltog i intervjun enbart var inskrivna i arbetsförmedlingen och 

deltog i aktiviteterna för att få pengar. Hanna berättade följande: 

Jo det är ju såhär att jag är ju med i arbetsförmedlingen för att få pengar vilket 

det är väldigt många fler som är och då måste jag fortfarande söka jobb och gå 

med i grejer som jag egentligen inte behöver.  

Innan intervjun avslutade fick intervjudeltagarna frågan om det fanns något som de ansåg att 

arbetsförmedlingen kunde bli bättre på. Det resulterade i ett antal förslag på vad 

arbetsförmedlingen skulle kunna göra för att förbättra upplevelsen av programmet. Greta 

föreslog: 

Själva arbetsförmedlingen borde bli bättre på att hålla koll på personligheten 

hos dem som de har och se till vad personen i fråga vill göra. Jag tycker 

verkligen att dem borde lyssna mer på vad man söker för jobb och vad man 

vill.  

Även Lisa hade förslag på vad de på arbetsförmedlingen skulle kunna bli bättre på. Hon 

berättade följande:  

Ja ta lite mer hänsyn med tiderna och hur man bor. Speciellt 

arbetsförmedlingen som ligger nära små städer och att folk bor långtifrån 

och inte kan åka fem dagar i veckan utan några pengar fram och tillbaka.  

Peter, Hanna och Helena ansåg att arbetsförmedlingen borde bli bättre på att anpassa mötena 

efter deras förutsättningar. De föreslog att arbetsförmedlingen borde fördela grupperna utifrån 

individens behov. På så sätt slipper de gå på möten som inte är anpassade efter dem. Peter 

berättade följande. 

Det är kanske bättre att vi i ungdomsgarantin, att vi blir skickade ungdomar 

tillsammans så att det blir anpassat till oss och inte hamnar med de här äldre. 
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Även om det varit lärorikt på ett sätt också men så att vi kan anpassa oss till 

gruppen på ett annat sätt.  

Även Sussanna hade förslag på vad arbetsförmedlingen skulle kunna förbättra. Hon ansåg att 

arbetsförmedlingen behöver bli bättre på att informera om vad som händer . Då hon upplever 

att kontakten ibland varit bristfällig vilket lett till att hon inte uppfattat vad som gäller.  

Utöver de ovanstående förslagen så upplevde många av deltagarna att det hade varit bättre att 

få hjälp direkt vid inskrivningen istället för att vänta i tre månader på att få hjälp. Peter 

berättade följande om sin tid innan inskrivningen i jobbgarantin: 

Jag kände när jag skulle in på arbetsförmedlingen att det var skit att jag fick 

vänta tre månader på min garanti. Sitta tre månader och vänta och göra 

ingenting liksom och inte få in några pengar heller, sitta hemma tre månader 

hur roligt är det?  

För att omfattas av jobbgarantin ska ungdomen ha varit inskriven i arbetsförmedlingen i minst 

tre sammanhängande månader under en fyra månaders period (Regeringskansliet 2012). 

Denna regel leder till att ungdomarna under en period på 3 månader får vänta på att ta del av 

aktiviteterna i jobbgarantin istället för att direkt anvisas till programmet. De ungdomar mellan 

18 och 24 år som bedöms ha stor risk att hamna i långvarig arbetslöshet kan ta del av 

insatserna redan innan de anvisats till garantin (Regeringskansliet 2011). Då Sverige under 

flera år haft problem med att få in ungdomar på arbetsmarknaden (Regeringskansliet 2012) 

kan det ifrågasättas om inte alla ungdomar borde bedömas ha hög risk att hamna i långvarig 

arbetslöshet.  

4.3 Individernas syn på framtiden 

Deltagarna i intervjun ser ljust på framtiden. De flesta av dem har planer på att börja studera 

medan andra planerar att i framtiden starta eget. Att majoriteten av ungdomarna funderar på 

att börja studera beror dels på att de anser att det kan öka deras möjligheter att få ett arbete. 

De ser även studier som en utväg från arbetslösheten. Peter berättade följande. 

Alltså jag hade ju ändå så att jag ville vara borta från plugget ett tag och det 

är ju oftast så man tänker att jag vill jobba lite. Men sen kom ju problemet 

att jag inte kan hitta något jobb och då fick jag tankar på att söka till nått 

universitet sen nu till hösten.  

Deltagarna i denna intervju är alltså av uppfattningen att det inte finns några jobb för dem att 

söka. Därför ser de ingen annan utväg på deras arbetslöshet än att börja studera.  
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5. Sammanfattande diskussion   

Följande kapitel kommer att redogöra för undersökningens slutsatser. Det tillsammans med en 

allmän reflektion kring upplevelsen av jobbgarantin för ungdomar. Därefter förs en 

metoddiskussion kring undersökningens upplägg och brister. Slutligen presenteras förslag till 

framtida forskning.  

5.1 Slutsatser  

Ungdomsarbetslösheten är och har under en längre period varit ett stort problem och många 

ungdomar riskerar idag att efter avslutad skolgång gå direkt in i arbetslöshet. För att hjälpa 

ungdomar att ta sig in på arbetsmarknaden finns idag jobbgarantin för ungdomar. 

Jobbgarantin för ungdomar är arbetsförmedlingens största insats och har en hög omsättning av 

deltagare (Arbetsförmedlingen 2013). Syftet med denna undersökning var att undersöka och 

analysera hur arbetslösa ungdomar upplever sin situation som arbetslös i stort och sitt 

deltagande i jobbgarantin för ungdomar i synnerhet. Det med målet att öka förståelsen för 

ungdomarnas upplevelse av programmet. I denna studie har jag arbetat utifrån 

frågeställningen: Hur upplever arbetslösa ungdomar sin situation som arbetslös? Och hur 

upplever ungdomarna i jobbgarantin för ungdomar sitt deltagande i programmet?  

Ungdomarna upplevde arbetslösheten som tråkig och jobbig då arbetslösheten bidragit till ett 

antal negativa konsekvenser. Arbetslösheten har bland annat lett till dålig ekonomi vilket har 

gjort att ungdomarna inte kan flytta hemifrån eller försörja sig själva. Den har även i några 

fall lett till en förändrad social relation som delvis är en följd av ungdomarnas dåliga 

ekonomi. Situationen som arbetslös har slutligen gjort att intervjudeltagarna upplevt att 

vardagen saknar struktur och brist på sysselsättning. Denna känsla upplever ungdomarna även 

fast de är deltagare i jobbgarantin för ungdomar som ska sägas uppfylla en individs 

arbetsutbud.  

Upplevelsen av deltagande i jobbgarantin för ungdomar skiljer sig åt mellan ungdomarna.  En 

anledning till den skilda upplevelsen är det blandade intrycket till deras jobbcoach och 

arbetsförmedlare. Deltagarna beskriver två typer av relationer mellan dem och de jobbcoacher 

som de varit i kontakt med: en krävande/stressande och en uppmuntrande/inkännande. En 

dålig jobbcoach är för ungdomarna en person som hela tiden uppmanar dem att söka arbeten 

även fast det inte är något som de egentligen vill jobba med. En bra jobbcoach är däremot för 

ungdomarna en person som uppmuntrar och lyssnar på vad de vill samt är förstående för deras 

situation. Synen på arbetsförmedlaren är överlag mer negativ än synen på jobbcoacherna. En 

anledning till det är den av ungdomarna beskrivna opersonliga kontakten. Den opersonliga 

kontakten upplevdes av intervjudeltagarna som negativ. Det av anledningen att de brast i 

kommunikationen. Arbetsförmedlaren hade ingen koll på vem ungdomen var eller vad hen 

ville arbeta med.  

Ytterligare en orsak till den skilda upplevelsen av jobbgarantin är synen på programmets 

aktiviteter. Ungdomarna som deltog i undersökningen upplevde på grund av olika orsaker att 

de inte fått någon vidare hjälp genom sitt deltagande i programmet. Några orsaker till att 
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ungdomarna upplevde att de inte fått någon hjälp är att aktiviteterna var ”väldigt enkla”, 

innehöll samma information och att mötena ofta var väldigt korta. Dessa orsaker har bidragit 

till att ungdomarna upplevde aktiviteterna som onödiga men de var tvungna att delta för att 

inte förlora sin ersättning. I intervjuerna framkom det att några av ungdomarna inte ansåg sig 

vara i behov av de aktiviteter som programmet erbjuder och att deltagandet enbart skedde för 

att de behövde pengarna. Utöver det så kände sig även några av dem tvungna att byta 

mailadress och delta i facebookgrupper. Samtliga av ungdomarna upplevde att deras CV, 

personliga brev, arbetsintervjuteknik och kunskaper om var man ska söka jobb har förbättras 

men ansåg samtidigt att de inte fått någon vidare hjälp. Det beror delvis på att de flesta ansåg 

att informationen på mötena var så ”basic” att de hade kunnat skaffa sig den på annat sätt.  

Några av ungdomarna ansåg att de skulle ha användning av sitt deltagande i framtiden och att 

deras deltagande ökar deras chanser att få jobb genom att deras sökverktyg exempelvis CV 

blivit bättre. De resterande som inte tyckte att de kommer ha användning av programmet i 

framtiden eller att deltagandet ökar deras chanser att få jobb hade svårt att ge någon direkt 

anledning till varför. En möjlig förklaring till det kan vara att några som ovan nämnt var av 

den åsikten att de hade kunnat ta del av den information som de fick i programmet på annat 

sätt. Problemet som återigen uppstår är att ungdomarna är i behov av den ekonomiska 

ersättningen. Det även fast de inte tror att deltagandet ökar deras chanser att få jobb eller att 

de i framtiden kommer att ha användning av sitt deltagande.  Genom intervjuerna framkom 

det till och med att några tror att deras deltagande i jobbgarantin för ungdomar minskar deras 

chanser att få jobb.  

5.2 Avslutande reflektioner 

I ett försök att hjälpa ungdomar in på arbetsmarknaden så har riksdagen och regeringen som 

jag tidigare nämnt infört åtgärden jobbgarantin för ungdomar. De ungdomar som befinner sig 

i en situation som arbetslös vänder sig ofta till arbetsförmedlingen för att få hjälp. Dessvärre 

får de inte ta del av hjälpen förrän de har varit inskrivna i arbetsförmedlingen i tre månader 

under en fyra månaders period. Det utan hänsyn till att ungdomsarbetslösheten idag är ett stort 

samhällsproblem där många ungdomar riskerar att hamna i långvarig arbetslöshet. En bättre 

lösning för att effektivt hjälpa ungdomar in på arbetsmarknaden vore att erbjuda dem hjälp 

direkt vid inskrivningen.  

Ett deltagande i jobbgarantin ska motsvara ett heltidsarbete. Det innebär att programmet borde 

kunna vara jämförbart med ett arbete. Därmed borde inte deltagaren i samband med ett 

deltagande uppleva samma effekter som vid öppen arbetslöshet. I denna undersökning går 

jobbgarantin för ungdomar inte att jämföra med ett arbete då ungdomarna upplevde brist på 

sysselsättning och tidsstruktur i samband med sin arbetslöshet och sitt deltagande i 

jobbgarantin. Däremot bidrog programmet i likhet med ett arbete till en gemenskap. Att 

deltagarna upplevde brist på sysselsättning och tidsstruktur kan bero på att arbetsförmedlingen 

inte kan anordna aktiviteter som är jämförbara med ett arbetsutbud. Det kan likaså bero på att 

ungdomarna upplevde mötena och sitt deltagande som meningslöst och därför inte ser det som 

en sysselsättning.  
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Deltagarnas syn på arbetsförmedlarna visade sig i undersökningen vara mer negativ än synen 

på jobbcoacherna. De ansåg att kontakten mestadels var opersonlig vilket bidrog till dålig 

kommunikation mellan ungdomen och arbetsförmedlaren. Den opersonliga kontakten tror jag 

kan ha lett till att ungdomarna har kommit att ifrågasätta arbetsförmedlingen. Det på grund av 

att de upplevde att de bara var där för att de måste och inte för att hjälpa dem. Även om deras 

jobb faktiskt är att hjälpa dem. En annan möjlig förklaring till varför ungdomarna har en mer 

negativ inställning till arbetsförmedlarna kan vara den redan negativa synen på 

arbetsförmedlingen. Upplevelsen blir då positivare när de kommer att delta i jobbgarantin för 

ungdomar hos ett privat företag utanför arbetsförmedlingen som för dem är obekanta. I en 

diskussion kring upplevelsen av den opersonliga kontakten kan den försvagade konjunkturen 

vävas in. Det då det under lågkonjunkturer sker en ökad tillströmning till programmen. 

Chansen finns då att arbetsförmedlarna får svårigheter med att hålla koll på de individer som 

de har hand om. I detta scenario klarar inte arbetsförmedlingen att anpassa sig till det aktuella 

arbetsmarknadsläget då det sker än större tillströmning till programmen än vad de kan 

hantera. Oberoende av det aktuella konjunkturläget så kan den försämrade synen på 

arbetsförmedlaren gentemot jobbcoachen även bero på att arbetsförmedlaren har ansvar för 

betydligt fler ungdomar än vad jobbcoachen har. Arbetsförmedlaren har då inte möjlighet att 

skapa en personlig relation med alla ungdomarna. Det med programmets höga omsättning i 

bakgrunden.  

En fråga som kan behövas ses över gällande jobbgarantin för ungdomar är kravet på 

deltagande för att ha rätt till ekonomisk ersättning. Eftersom ungdomarna idag inte själva kan 

välja om de vill delta i programmet eller inte. Deltagandet i jobbgarantin för ungdomar kan 

därmed ses som tvingat och har i denna studie av några ungdomar även upplevts som 

påtvingat. Ungdomarna har inte själva har rätt att välja om de vill delta i programmet, vilka 

möten de vill gå på eller vilka jobb de vill söka utan att riskera att bli utan ersättning. Idag 

finns det bara en väg att gå för arbetslösa ungdomar om de vill ha rätt till ekonomisk 

ersättning och det är genom jobbgarantin för ungdomar. En fråga som kan uppkomma är hur 

väl programmen kan anses vara anpassade till ungdomen när det har ett antal villkor som de 

måste uppfylla vare sig de vill eller inte. Ytterligare en fråga som uppkommer är om dessa 

åtgärder fråntar individens rätt till att göra egna val och istället tvingar ungdomarna till att räta 

in sig i det arbetsmarknadspolitiska ledet.  

5.3 Metoddiskussion 

Det finns flera faktorer som kan ha påverkat undersökningens resultat. Till att börja med så 

genomfördes två av intervjuerna på telefon. Det kan ha lett till att jag missade viktigt mimspel 

och gester som lett till att jag tolkat annorlunda. De övriga intervjuerna genomfördes på ett av 

intervjudeltagaren utvalt fik. Denna miljö är inte ultimat då det är en offentlig plats vilket kan 

påverkat intervjudeltagarens svar. Däremot valde vi en avskild plats i fiket och jag upplevde 

inte att intervjudeltagarna var besvärade av situationen.  

Ytterligare en faktor som kan ha påverkat studiens resultat är att deltagarna skiljde sig åt på 

många punkter. Dels så skiljde sig deras arbetslivserfarenheter åt då några av dem hade haft 

ett flertal arbeten medan andra inte hade haft någon anställning. Det kan ha påverkat hur 
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intervjudeltagarens svarat. Det då jag upplever att de inte ansåg sig vara i lika stort behov av 

den hjälp som arbetsförmedlingen erbjöd som andra med mindre erfarenheter. Även 

ungdomarnas deltagande i jobbgarantin skiljde sig åt då de deltog i programmet i två olika 

städer och att de har deltagit hos olika privata aktörer. Upplevelsen kan därmed vara 

annorlunda beroende på vilken arbetsförmedling ungdomarna deltagit hos och hos vilket 

privat företag. Likaså varierade ungdomarnas deltagande i längd.  Några av ungdomarna 

befann sig i början av programmet medan andra deltagit under längre perioder. Deltagandets 

längd kan ha påverkat undersökningen på så sätt att upplevelsen kan förändras under tidens 

gång. Exempelvis så kan ungdomarna i början se hoppfullt på deltagandet. Det för att sedan 

efter en tids arbetssökande utan resultat tappa hoppet. Att ungdomarnas deltagande varierar i 

längd kan även påverka uppsatsen positivt. Variation kan ses som en styrka då olika 

upplevelser och perspektiv fångas. Likaså gäller ungdomarnas deltagande vid två olika städer. 

Denna undersökning kan ge en bild av hur ungdomarna i jobbgarantin för ungdomar upplever 

programmet. Däremot går det inte att generalisera. Det på grund av undersökningens storlek 

och de ovan nämnda faktorerna.   

5.4 Förslag till framtida forskning  

Upplevelsen av arbetsmarknadspolitiska åtgärder och i detta fall jobbgarantin för ungdomar är 

idag ett outforskat område. Både arbetsförmedlingens undersökningar och övrig forskning är 

mer fokuserad på att mäta hur effektiva programmen är. Jag anser att deltagarnas upplevelse 

av programmen är lika viktig. Inte minst för att kunna förbättra och effektivisera programmen. 

Det går att få reda på mer genom att prata med dem som deltar i programmen än att mäta om 

deltagarnas sökbeteende har ökat eller minskat. Därför anser jag att en större undersökning 

behövs göras både inom jobbgarantin för ungdomar och kring de övriga 

arbetsmarknadspolitiska programmen. Framtida forskning är viktig för att 

arbetsförmedlingens verksamhet ska kunna förbättras vilket kan förhöja ungdomarnas 

upplevelse i helhet. En större förståelse kring programmet och dess brister kan även bidra till 

en förbättring av programmet vilket i sin tur kan leda till att ungdomarna lär sig mer och får ut 

mer av sitt programdeltagande.  
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Bilaga  

Intervjuguide 

Bakgrund: 

Vill du berätta lite om dig själv?(Ålder, boende, familjesituation) 

Vad har du för utbildning? 

Vad har du för arbetslivserfarenheter?  

Hur länge har du varit inskriven i jobbgarantin för ungdomar?  

Om upplevelsen av arbetslöshet:  

Hur upplever du det är att vara arbetslös? 

Hur har arbetslösheten påverkat dig?   

Om Jobbgarantin för ungdomar: 

 Hur upplever du jobbgarantin för ungdomar?  

Vad är bra med programmet? 

Vad är dåligt med programmet? 

Upplever du att du snabbt blev erbjuden förmedlingsstöd efter att du skrivit in dig i 

programmet?  

Har du fått det stöd som du behöver i ditt arbetssökande?  

Hur fungerar din kontakt med din arbetsförmedlare?  

Har det här programmet motiverat dig till något? Vad?  

Anser du att programmet har anpassats efter dig och dina förutsättningar? Hur?  

Tror du att ett deltagande i jobbgarantin ökar dina chanser att få ett jobb? Varför?  

Tror du att du kommer att ha användning för de kurser som du deltagit i framtiden? På vilket 

sätt?  

Är det någonting som du tycker att arbetsförmedlingen behöver bli bättre på?  

Avslutning 

Hur ser du på din framtid? Vad har du för framtidsplaner?  

Finns det något mer du vill berätta innan vi avslutar intervjun?  

 


