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Abstract  

This study has a qualitative approach and aims to examine descriptions of youth 

unemployment and actions to the problem. Furthermore the study aims to place the 

descriptions in relation to the context and explain the descriptions based on the structural 

conditions that characterize the current labor market. The study is based on a qualitative 

content analysis where four official and virtual documents from state agencies has been 

reviewed and processed. Both structural and individual causes of youth unemployment have 

been described in the documents.  The structural perspective emphasizes the importance of 

meeting the requirements, flexibility and mobility on the labor market, while the individual 

perspective emphasizes the individual's ability to adapt to labor market requirements which is 

expressed as employability. The actions directed to fix the problem with youth unemployment 

is directed to making the individual more employable. The responsibility for the actions can 

be viewed from a structural perspective and an individual perspective. The structural 

perspective highlights the employment services and the municipality's responsibility to create 

the conditions for increased employability, while the individual perspective focuses on the 

practical implementation to increase employability. The depiction of youth unemployment has 

been linked to individualization and the new labor market. 
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Sammanfattning 

Föreliggande studie är en kvalitativ studie som syftar till att undersöka beskrivningar av 

ungdomsarbetslöshet och lösningar på problematiken. Syftet är vidare att sätta dessa 

beskrivningar i relation till och förklara dem utifrån de strukturella förutsättningar som 

präglar den rådande arbetsmarknaden såsom det skildras i litteraturen. Studien bygger på en 

kvalitativ innehållsanalys där fyra officiella och virtuella dokument från statliga myndigheter 

granskas och bearbetas. I studien framkommer beskrivningar av orsakerna både ur ett 

strukturellt och ur ett individuellt perspektiv. Det strukturella perspektivet betonar betydelsen 

av arbetsmarknadens krav på kompetens, flexibilitet och rörlighet medan det individuella 

perspektivet betonar individens förmåga att anpassa sig till arbetsmarknadens krav vilket 

uttrycks i begreppet anställningsbarhet.  När det gäller åtgärderna riktas dessa mot att göra 

individen mer anställningsbar, både gällande individens attityd och gällande individens 

kompetens. Ansvarsfördelningen för åtgärderna kan betraktas ur ett strukturellt perspektiv och 

ett individuellt perspektiv. Det strukturella perspektivet belyser arbetsförmedlingens och 

kommunens ansvar att skapa förutsättningar för en ökad anställningsbarhet medan det 

individuella perspektivet fokuserar på det praktiska genomförandet att öka 

anställningsbarheten.  Skildringen av ungdomsarbetslöshet har genomgående en koppling till 

individualiseringen och den nya arbetsmarknaden.  
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Inledning 

I Sverige är ungdomsarbetslösheten ett stort problem och den ligger långt över genomsnittet i 

jämförelse med andra länder som är medlemmar i OECD
1
. Arbetslösheten präglas av en 

generationsklyfta som under det senaste årtiondet tenderat att öka (Nordström Skans, 2009).  I 

september 2012 beräknades arbetslösheten till 7,4 procent för Sveriges befolkning i åldrarna 

15-74 år, beräkningen av ungdomsarbetslösheten, för åldrarna 15-24 år, uppnådde däremot 

22,2 procent (Statistiska centralbyrån, 2012). Lönearbete har en central ställning i den 

skandinaviska välfärdsmodellen och i processen att bli vuxen (Angelin, 2009, s. 10ff). Unga 

vuxna som under en längre tid inte haft någon känd sysselsättning i form av arbete eller 

studier refereras ofta till som ”unga utanför”. I en tidigare studie framkom en samstämmig syn 

på gruppen ”unga utanför”, där gruppen beskrevs präglad ”av psykisk ohälsa, sociala problem 

och med en alltför låg formell utbildning och bristande social kompetens” (Angelin & 

Salonen, 2000, ref. av Angelin, 2009, s. 10ff). Ungdomsåren är en kritisk fas i livet där 

arbetsmarknadsetableringen har en avgörande betydelse för individens framtida 

välfärdsutveckling. Ungdomsarbetslöshet är ett centralt problem med anledning av risken att 

individen hamnar i ett livslångt utanförskap vilket ger negativa konsekvenser för individen 

och för samhället (Angelin, 2009, s. 10ff). 

 Ungdomsarbetslösheten kan ses som ett strukturellt och samhällsekonomiskt problem eller 

som ett individuellt problem beroende på vilket perspektiv som tas då problematiken studeras 

(Angelin, 2009, s. 21). Det är oklart vad som orsakar individens svårigheter att etablera sig på 

arbetsmarknaden. Det går emellertid att se att det är både strukturella och individuella faktorer 

som ömsesidigt ger upphov till situationen (Angelin, 2009, s. 227). I samband med den 

ekonomiska krisen under 1990-talet har fler strukturomvandlingar skett vilka har försvårat 

etableringsprocessen för unga. Lågkonjunkturens effekter drabbar vanligtvis ungdomar utan 

tillräcklig utbildning, arbetslivserfarenhet och förankring på arbetsmarknaden hårdast 

(Angelin, 2009, s. 10ff). En av de strukturella orsakerna till att unga har svårt att etablera sig 

på arbetsmarknaden är den bristfälliga kopplingen mellan utbildning och de krav på 

kompetens och färdigheter som finns på arbetsmarknaden (Nicolescu & Păun, 2009). Det 

finns även forskning som tyder på att de stigande ingångslönerna och de strikta arbetsrättsliga 

lagarna i Sverige försvårar för ungdomar att etablera sig på arbetsmarknaden och att företag i 

större utsträckning väljer att anställa på tillfälliga avtal (Nordström Skans, 2009).  

 Med anledning av den höga ungdomsarbetslösheten har Sverige sedan 1980-talet tillämpat 

särskilda arbetsmarknadsåtgärder i syfte att öka möjligheten för unga arbetslösa att etablera 

sig på arbetsmarknaden. Dessa åtgärder genomförs genom särskilda satsningar inom 

utbildnings- och arbetsmarknadspolitik där syftet är att aktivera och utveckla ungdomar som 

står utanför arbetsmarknaden (Angelin, 2009, s. 12; Regeringen, 2007). På uppdrag av 

regering och riksdag arbetar arbetsförmedlingen och har huvudsakligt ansvar för den 

offentliga arbetsförmedlingen och dess arbetsmarknadspolitiska verksamhet 

(Arbetsförmedlingen, 2012a). Offentliga myndigheter som regering, riksdag och 

arbetsförmedlingen har en avgörande roll gällande att motverka effekterna som strukturen på 

arbetsmarknaden skapar (Arbetsförmedlingen, 2012a; Regeringen, 2007). Hur dessa 

myndigheter ser på problematiken med den höga ungdomsarbetslösheten i förhållande till 

samhällsstrukturen samt hur de agerar på problematiken kan vara avgörande för resultatet av 

de arbetsmarknadspolitiska åtgärderna. I föreliggande studie granskas synen på 

ungdomsarbetslöshet och lösningarna på problematiken i relation till de rådande strukturella 

förutsättningarna som präglar arbetsmarknaden. 

                                                 
1
 OECD (Organisation for Economic Co-operation and Development) är en internationell organisation som 

arbetar för samarbete mellan länder och för att förespråka politik som gynnar ekonomin och socialt 

välbefinnande hos samtlig individer (OECD, 2012).  
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Problemformulering 
Ungdomsarbetslösheten är ett centralt och omfattande problem i dagens samhälle (Nordström 

Skans, 2009). Ungdomsarbetslöshet kan leda till negativa konsekvenser för den berörda 

individen, dennes familj och samhället i stort. Den berörda individen kan hamna i en utsatt 

position där individen erfar ekonomiska svårigheter vilket kan leda till upplevelser av stress 

och psykisk ohälsa på grund av den bristande förmågan att konsumera efter önskemål. De 

ekonomiska svårigheterna drabbar även den arbetslöses familj och begränsar deras 

handlingsutrymme (Angelin, 2009, s. 123f; Flude, 2000). Arbetslöshet belastar även samhället 

ekonomiskt i form av kostnader för ekonomiskt bistånd, och kostnader för att komma till rätta 

med konsekvenser av arbetslöshet såsom psykisk ohälsa och kriminalitet. Samhället drabbas 

även ekonomiskt av förlorade socialförsäkringsavgifter och skatteintäkter från inkomstskatt 

(Flude, 2000). En risk med ungdomsarbetslöshet är att ungdomen blir marginaliserad i 

förhållande till välfärdssamhället och drabbas av ett livslångt utanförskap (Angelin, 2009, s. 

10ff). Dessa risker, som är förenade med ungdomsarbetslöshet, gör att ungdomsarbetslöshet 

är ett centralt problemområde för socialt arbete. Detta med anledning av att socialtjänsten, 

enligt Socialtjänstlagen (SoL [2001:453]) 1 kap. 1 §, ska bedriva verksamhet för att främja 

individers delaktighet i samhällslivet, arbeta för social och ekonomisk trygghet samt jämlika 

levnadsvillkor. För att komma till rätta med problematiken som ungdomsarbetslöshet innebär 

tillämpas arbetsmarknadspolitiska åtgärder (Angelin, 2009, s. 12; Regeringen, 2007). De 

offentliga myndigheter som bedriver den arbetsmarknadspolitiska verksamheten har en 

avgörande betydelse gällande att främja individens förmåga att bemöta de begränsningar och 

svårigheter som samhällsstrukturen skapar (Arbetsförmedlingen, 2012; Regeringen, 2007). 

För socialt arbete är det av vikt att ha en förståelse för vilken syn på ungdomsarbetslöshet och 

lösningarna på problematiken som präglar de insatser som är riktade för att åtgärda den höga 

ungdomsarbetslösheten. Detta är relevant då det kan bidra till en större förståelse för 

problematiken och indirekta konsekvenser av ungdomsarbetslöshet. Detta kan på sikt bidra till 

en utveckling av arbetet för att ge berörda individer lämpligt stöd för att främja deras 

levnadsförhållanden. Det kan även bidra till utveckling av ett preventivt arbete för att 

motverka uppkomsten sociala problem som stress, psykisk ohälsa, kriminalitet, 

marginalisering och utanförskap vilket riskerar att bli konsekvenserna av långvarig 

ungdomsarbetslöshet Jfr. Angelin, 2009, s. 10ff, 123f; Flude, 2000).  

 

Syfte 
Med utgångspunkt i föreliggande problematik är det övergripande syftet med denna studie att 

undersöka hur ungdomsarbetslöshet och lösningar på denna problematik framställs i 

dokument och texter gällande det arbetsmarknadspolitiska programmet Jobbgaranti för 

ungdomar. Syftet är vidare att analysera dessa beskrivningar i relation till och förklara dem 

utifrån arbetsmarkandens krav på individen såsom det skildras i litteraturen.   

 

Frågeställningar 
1.) Hur beskrivs de unga arbetslösa och problematiken med ungdomsarbetslöshet i texter och 

dokument gällande Jobbgaranti för ungdomar, och 

2.) Hur beskrivs lösningarna på föreliggande problematik och vart förläggs ansvaret utifrån 

texter och dokument gällande Jobbgaranti för ungdomar, samt 

3.) Hur kan ovanstående beskrivningar relateras till och förklaras utifrån rådande mer 

övergripande strukturella krav på arbetsmarkanden? 
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Tidigare forskning 

Under följande avsnitt kommer en sammanställning av tidigare forskning gällande 

ungdomsarbetslöshet, lösningar på problematiken och de övergripande strukturer som 

präglar arbetsmarknaden för unga att presenteras. Då föreliggande studie syftar till att 

undersöka beskrivningar av ungdomsarbetslöshet och dess åtgärder inom det 

arbetsmarknadspolitiska programmet Jobbgaranti för ungdomar kommer tidigare forskning 

gällnande arbetsmarknadspolitiska åtgärder och synen på ungdomsarbetslöshet i huvudsak 

utgå från nationella studier. Studien syftar även till att relatera dessa beskrivningar till och 

förklara dem utifrån den övergripande strukturen på arbetsmarknaden. Med anledning av 

detta kommer tidigare forskning gällande de strukturella förutsättningar som påverkar 

individen etableringsmöjligheter på arbetsmarknaden utgå från både nationella och 

internationella studier.     

 

Definition av ungdomsarbetslöshet 
Föreliggande studie kommer att utgå ifrån arbetsförmedlingens definition av ungdoms- 

arbetslöshet som tillämpas för insatsen Jobbgaranti för ungdomar. De som räknas till gruppen 

ungdomar och därmed kan omfattas av denna insats är dem som är 16 år fyllda men ännu inte 

fyllt 25 år (Arbetsförmedlingen, 2012b). Vidare ska de för att innefattas i definitionen 

ungdomsarbetslöshet ha varit arbetslösa och inskriva som arbetssökande hos 

arbetsförmedlingen i minst 90 kalenderdagar under en tidsperiod på fyra månader 

(Arbetsförmedlingen, 2012b). Ungdomar som är arbetssökande på deltid med anledning av att 

de upprätthåller en tim- eller deltidsanställning samt är berättigade arbetslöshetsersättning kan 

beviljas Jobbgaranti för ungdomar på deltid (Arbetsförmedlingen, 2012b). Jobbgaranti för 

ungdomar på deltid kan vidare beviljas dem som studerar svenska för invandrare (SFI) samt 

dem som fyllt 20 år och studerar på kommunal vuxenutbildning, vid dessa förutsättningar 

föreligger inget krav på rätt till arbetslöshetsersättning. Detta gäller även om insatsen beviljats 

på deltid på grund av sjukdom, funktionsnedsättning, föräldraledighet eller annat hinder som 

godkänts av arbetsförmedlingen (Arbetsförmedlingen, 2012b).  

  

Beskrivning av unga arbetslösas livssituation 
Individer som befinner sig i långvarig arbetslöshet har vanligtvis en livssituation som 

kännetecknas av marginalisering och exkludering i förhållande till välfärdssamhället samt att 

individerna upplever och har erfarenhet av vanmakt (Angelin, 2009, s. 242; Julkunen, 2009, s. 

157ff; Kieselbach, 2003). Denna utsatta position och brist på resurser att påverka sitt eget liv 

begränsar i sin tur individens möjligheter att etablera sig på arbetsmarknaden (Angelin, 2009, 

s. 242; Julkunen, 2009, s. 157ff). Långtidsarbetslösa ungdomar tenderar även att ha en lägre 

utbildning och mindre arbetslivserfarenhet, uppleva fler ekonomiska svårigheter, ohälsa och 

instabila familjeförhållanden och vara ensamstående (Angelin, 2009, s. 242; Julkunen, 2009, 

s. 157ff; Kieselbach, 2003). De arbetslösas livssituation präglas av ekonomiska svårigheter då 

de lever i ett konsumtionssamhälle men inte har förmåga att konsumera efter sina önskemål 

och tvingas prioritera det absolut nödvändigaste vilket bidrar till stress och frustration 

(Angelin, 2009, s. 123f; Kieselbach, 2003). De ekonomiska svårigheter och denna stress som 

många arbetslösa upplever kan i förlängningen leda till psykisk ohälsa och depression 

(Angelin, 2009, s. 123f; Kieselbach, 2003). Risken för ungdomen att fastna i arbetslöshet och 

bidragsberoende ökar desto tidigare i åldern individen blivit exkluderad från arbetsmarknaden 

och försörjt sig genom ekonomiskt bistånd (Angelin, 2009, s. 105; Julkunen, 2009, s. 157ff; 

Kieselbach, 2003). Av de ungdomar som varit långtidsarbetslösa har mer än 90 procent haft 

ekonomiskt bistånd och av dessa har ca 75 procent haft det redan innan de fyllt 20 år 
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(Angelin, 2009, s. 105). Individer som befinner sig i arbetslöshet och som är i behov av 

ekonomiskt bistånd kommer att komma i kontakt med socialtjänsten, vilket för flera har 

resulterat i en upplevelse av maktlöshet, kränkning och underordning (Angelin, 2009, s. 162).  

Dessa upplevelser uppkommer ofta på grund av att individerna har en beroendeställning 

gentemot socialtjänsten då de står för individens försörjning samt att organisationen ställer 

krav för att bevilja ekonomiskt bistånd (Angelin, 2009, s. 162).  

 

Ungdomsarbetslöshet ur ett livsloppsperspektiv 
Studier om ungdomsarbetslöshet tenderar att lägga för stort fokus på det nationella eller 

internationella ekonomiska tillståndets effekter vid förklaringar till ungdomars svårigheter att 

etablera sig på arbetsmarknaden. Andra mer generella och långsiktiga strukturella 

förutsättningar gällande utvecklingen ur ett livsloppsperspektiv har emellertid betydelse för 

ungdomens möjlighet att etablera sig i arbetslivet (Angelin, 2009, s. 22). Livsloppet och 

utvecklingen från att vara ungdom till att bli vuxen har förändrats mycket under den senaste 

tiden (Angelin, 2009, s. 22; Heinz, 2009, s. 3ff). Processen att bli vuxen, i bemärkelsen att 

skaffa utbildning, arbete, eget boende och bilda familj, har blivit allt mer utdragen. 

Utvecklingsförloppet hos dagens ungdomar präglas av ett jojo-förlopp där utvecklingen i stor 

utsträckning karaktäriseras av föränderlighet och tillfälliga sysselsättningar (Angelin, 2009, s. 

22; du Bois-Reymond & López Blasco, 2003, s. 19ff; Heinz, 2009, s. 3ff). Vanligvis har unga 

som kommit in på arbetsmarknaden många men kortare och osäkrare anställningar. Detta 

medför att ungas utvecklingsprocess är mer instabil och individen tenderar att röra sig både 

framåt och bakåt i olika utvecklingsfaser (Angelin, 2009, s. 22; Heinz, 2009, s. 3ff). I 

västvärlden är det allt vanligare att unga studerar en större period av livet och att inträdet på 

arbetsmarknaden sker i allt högre ålder (Furlong, 2009, s. 1). Förändringen av ungdomstiden 

har även bidragit till ett utökat personligt ansvar för att skapa sin egen livshistoria och livsstil, 

vilket innebär att individen tvingas fatta viktiga beslut som präglas av stor osäkerhet gällande 

vilka konsekvenser det får för individens fortsatta liv (Angelin, 2009, s. 23; du Bois-Reymond 

& López Blasco, 2003, s. 19ff; Heinz, 2009, s. 3ff). Förvisso bidrar den ökade 

individualiseringen till större möjligheter att välja en alternativ livsstil men å andra sidan 

ställer det högre krav på subjektivitet och reflexivitet när individen ska utforma sin identitet 

(Angelin, 2009, s. 24; Heinz, 2009, s. 3ff). De förändrade förutsättningarna för unga att 

etablera sig på arbetsmarknaden påverkas även av dennes sociala bakgrund i form av resurser 

och möjligheter vilket antingen begränsar eller vidgar individens handlingsutrymme och 

valmöjlighet (Angelin, 2009, s. 24; du Bois-Reymond & López Blasco, 2003, s. 19ff; Heinz, 

2009, s. 3ff). 

 

Konjunkturella effekter 
Lågkonjunkturer påverkar välfärden för hela befolkningen men framförallt påverkas 

etableringsmöjligheten på arbetsmarknaden för ungdomar och invandrare. Vidare är det ett 

större antal ungdomar som befinner sig utanför arbetsmarknaden i förhållande till äldre 

generationer (Amable & Mayhew, 2011; Angelin, 2009, s. 25f, Larsson, 2003; Soidre, 1999, 

s. 85ff). Hur stor inverkan lågkonjunkturen har på utvecklingen av antalet arbetslösa varierar 

dock mellan olika länder (Amable & Mayhew, 2011). Under den internationella 

lågkonjunkturen under åren 2007-2009 påverkades skillnaden i antalet arbetslösa på skilda vis 

mellan länderna som är medlemmar i OECD (Organisation for Economic Co-operation and 

Development) (Amable & Mayhew, 2011). Variationerna berodde delvis på den initiala 

nedgången av det ekonomiska tillståndet och stora politiska gensvar i respektive land 

(Amable & Mayhew, 2011). Vidare har respektive lands arbetsmarknadspolitisk och 

arbetsmarknadspolitiska organisationer en betydelse för konsekvenserna gällande 
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arbetslösheten under en lågkonjunktur (Amable & Mayhew, 2011).  Det har framkommit att 

länder som har en strikt lagstiftning om anställningsskydd upplever en mindre ökning av 

arbetslöshet under lågkonjunktur i jämförelse med länder som inte har ett lika strikt 

anställningsskydd (Amable & Mayhew, 2011). Lagstiftning om anställningsskydd kan även få 

en negativ effekt under bättre konjunkturer då det kan leda till att företag är mer försiktiga och 

avvaktar med att anställa (Amable & Mayhew, 2011). En hög utsträckning av kollektivavtal, 

kollektiva och fackliga förhandlingar och närvaro har visat bidra med en mindre ökning av 

antalet arbetslösa under lågkonjunkturer (Amable & Mayhew, 2011). Dessa funktioner som 

arbetsmarknadspolitiska organisationer kan bidra med kan antas få långsiktiga fördelar under 

svåra ekonomiska perioder med anledning av att konsekvenserna från dessa perioder tenderar 

att ha en eftersläpande effekt (Amable & Mayhew, 2011). Konjunkturens inverkan bör 

emellertid inte överskattas då socioekonomisk bakgrund även påvisats ha inverkan på 

individens förutsättning att etablera sig på arbetsmarknaden (Angelin, 2009, s. 25f; Soidre, 

1999, s. 85ff). Konjunkturen kan emellertid förstärka effekten av socioekonomiska 

förutsättningar (Angelin, 2009, s. 106).  

 

Arbetsmarknadens strukturella förutsättningar 
I samband med internationella lågkonjunkturer från 1990-talet och framåt har 

arbetsmarknadspolitiken förändrats och påverkat individers etableringsmöjligheter på 

arbetsmarknaden (Furlong & Cartmel, 2007, s. 34ff). Förändringarna har resulterat i att 

arbetsmarknaden har individualiserats och det i sin tur har bidragit till flexiblare arbetsformer, 

osäkrare anställningar och att arbetslösheten har blivit mer periodvis och säsongsbetonad 

(Furlong & Cartmel, 2007, s. 34ff). Förändringen och individualiseringen av de övergripande 

strukturerna på arbetsmarknaden har resulterat i att många ungdomar har svårare att få en fast 

anställning och därmed riskerar att fastna i att gå från en tillfällig osäker anställning till en 

annan, varierat med kortare perioder av arbetslöshet (Furlong & Cartmel, 2007, s. 34ff). I 

dagsläget ställs högre formella krav på de unga som ska etablera sig på arbetsmarknaden 

vilket gör att etableringsprocessen har blivit utdragen (Angelin, 2009, s. 23; Furlong & 

Cartmel, 2007, s. 34ff; Julkunen, 2009, s. 157ff). Då arbetsmarknaden ställer krav gällande 

högre utbildning och kompetens resulterar det i att unga spenderar en längre period åt studier i 

jämförelse med tidigare generationer (Angelin, 2009, s. 23; Furlong & Cartmel, 2007, s. 34ff; 

Julkunen, 2009, s. 157ff). Arbetsmarknadsstrukturen har under den senaste tiden förändrats 

vilket resulterat i att arbetsmarknaden har blivit mer rörlig och flexibel (Angelin, 2009, s. 24; 

Furlong & Cartmel, 2007, s. 34ff; Julkunen, 2009, s. 157ff) Detta har i sin tur bidragit till att 

etableringsprocessen har blivit en mer komplex och osäker process vilket har varit särskilt 

påtagligt för ungdomar (Angelin, 2009, s. 24; Furlong & Cartmel, 2007, s. 34ff; Julkunen, 

2009, s. 157ff).  

 

Arbetsmarknadspolitiska program 
Arbetsmarknadspolitiska program består av åtgärder som är framtagna för att hjälpa den 

arbetslöse att stärka sina möjligheter att få ett arbete (Arbetsförmedlingen, 2012c). Sverige 

har i drygt 30 år tillämpat särskilda satsningar riktade mot ungdomar för att stärka deras 

möjligheter att etablera sig på arbetsmarknaden (Angelin, 2009, s. 12; Regeringen, 2007). 

Jobbgaranti för ungdomar som tidigare nämnts är ett exempel på ett arbetsmarknadspolitiskt 

program, vidare kan det även röra sig om lönebidrag, samt utbildning och praktik för att vidga 

individens kompetens riktat mot det yrkesområde den arbetslöse söker sig till 

(Arbetsförmedlingen, 2012c). Jobbgaranti för ungdomar syftar till att i ett tidigt stadium 

kunna ge insatser till arbetslösa ungdomar för att öka deras förutsättningar att få en 

anställning eller påbörja reguljära studier (Arbetsförmedlingen, 2012b). Som deltagare i det 
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arbetsmarknadspolitiska programmet Jobbgaranti för ungdomar får deltagaren fördjupad 

kartläggning, studie- och yrkesvägledning och jobbsökaraktiviteter med coachning. Om detta 

inte är tillräckligt kan deltagaren även erbjudas arbetspraktik, praktisk kompetensutveckling, 

utbildning, arbetsrehabilitering och stöd att starta egen näringslivsverksamhet 

(Arbetsförmedlingen, 2012b). Jobbgaranti för ungdomar är den dominerande insatsen för 

arbetslösa ungdomar i dagens läge (SOU 2010:88). Det har tidigare funnits ett flertal andra 

insatser som har ersatts och förändrats genom åren då utvärderingar av tidigare insatser har 

visat att de inte haft någon effekt eller att de har bidragit till en förlängd arbetslöshetsperiod. 

Detta på grund av att deltagaren har blivit låst i programmet och därmed minskat sitt sökande 

efter ett arbete (Julkunen, 2009, s. 160f; Larsson, 2003).    
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Teoretiska utgångspunkter 

Följande avsnitt fokuserar på att skildra en övergripande bild av samhällsstrukturen som styr 

arbetsmarknaden. Detta med anledning av att föreliggande studie syftar till att sätta 

beskrivningar av ungdomsarbetslöshet och lösningarna på problematiken i relation till och 

förklara dem utifrån arbetsmarknaden. Därmed föreligger ett behov av att ha en kontextuell 

förståelse av de övergripande strukturella krav och förutsättningar som präglar den aktuella 

arbetsmarknaden. Vidare syftar avsnittet till att presentera de teoretiska utgångspunkter som 

studiens analys grundas på. 

 

Den moderna samhällsstrukturen - individualiseringen 
Samhällsstrukturen har under en längre period varit i en moderniseringsprocess där den 

utvecklas i riktning mot individualisering. De sociala strukturer som tidigare varit 

karaktäristiskt för industrisamhället i form av klasser, familjelivet, äktenskap, könsroller, 

föräldrarollen, yrkesroller etc. förändras och samhället utvecklas mot att präglas av risker och 

otrygghet (Beck, 1998, s. 119). Vidare att industrisamhällets två huvuddelar av människans 

liv - familjelivet och yrkeslivet, dess vetenskaps- och tekniksyn, samt uppdelningen och 

skillnaden mellan en demokratisk politik och ekonomins, vetenskapens och teknikens politik 

försvagas (Beck, 1998, s. 119). Individualiseringen innebär en frigörelse för människan från 

de sociala strukturer som tidigare styrt i industrisamhället.  

 Individualiseringen kan komma i uttryck i sju olika nivåer. (1) Samhällelig 

individualisering har pågått sedan efter andra världskriget vilket har inneburit att 

industriländer i västvärlden har genomgått en stor och dynamisk modernisering. Detta har 

resulterat i att människor inte längre styrs av sin klasstillhörighet och familjeroll då samhället 

har en relativt god materiell levnadsstandard och skyddas av socialförsäkringssystem. Detta 

innebär att ett större ansvar läggs på individen att behärska de möjligheter, risker och 

svårigheter som är förenade med arbetsmarknaden (Beck, 1998, s. 120). (2) 

Individualiseringen leder även till en upplösning av de sociala klasserna då människan i det 

moderna samhället måste utgå ifrån sig själv gällande levnadsförhållanden och framtidsplaner 

för att trygga sin ekonomiska situation (Beck, 1998, s. 120f). (3) Ojämlikheten mellan 

individer består även om klasserna upplöses. Antalet långtidsarbetslösa ökar och fler upplever 

i perioder arbetslöshet. Samtidigt ökar även den dolda arbetslösheten som göms bakom 

flexibla arbetstider och sysselsättningsformer. Arbetslösheten har blivit ett vanligare men 

oftast övergående problem. Den dolda arbetslösheten är det mörkertal som uppkommer då alla 

utan full sysselsättning inte är registrerade som arbetssökande då de har behovsanställningar, 

deltidsarbeten, är hemmafruar eller liknande. I och med individualiseringen ses samhälleliga 

problem, exempelvis arbetslöshet, som individuella misslyckaden (Beck, 1998, s. 121f). (4) 

Individualiseringen innebär vidare en frigörelse från de traditionella könsrollerna, vilket även 

innefattar hushållsarbete och äktenskap. Familjesituationen påverkas genom att kraven från 

arbetsmarknad, på utbildning, samt på att ta hand om barn och hushåll ständigt måste 

balanseras. (5) Individualiseringen bidrar även med att bryta ned de ojämlikheter som finns 

mellan könen i industrisamhället (Beck, 1998, s. 122). (6) Individualiseringen sker även i 

form av att varje individ måste trygga sin existens genom att arbete och styra sitt liv därefter, 

detta för att individualiseringen även gör individen beroende av arbetsmarknad, utbildning, 

konsumtion, reglering och hjälp från myndigheter. (7) Individualiseringen leder även till 

skapande av ny socio-kulturell samhörighet vilket innebär att individer går samman för att 

göra motstånd mot de risker som det individualiserade samhället är förenat med (Beck, 1998, 

s. 123).  

 Individualiseringen leder till fler effekter, vanligtvis förknippas den med utveckling av 

rörlighet, masskonsumtion, en tydlig struktur gällande arbetsdelning och marknadsrelationer. 
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Individualiseringen leder även till frigörelse från traditionella strukturer som styrt individers 

liv (makt, familjesituation, kultur, försörjning etc.), en stabilitetsförlust med anledning av att 

de normer som styr människans tänkande och agerande är under förändring, samt en ny social 

tillhörighet som gör människan beroende och kontrollerad av myndigheter och institutioner 

(Beck, 1998, s. 208f). I och med en upplösning av traditionella strukturer som familj och 

försörjning etc. bli individen mer utlämnad åt sitt eget öde. Det innebär att individen själv 

måste ansvara för sin egen trygghet genom att arbeta och vara attraktiv på arbetsmarknaden. 

Detta bidrar till att individen blir beroende av företag, utbildningssystem och 

socialförsäkringssystem vilket även innebär en viss myndighetskontroll. Individualiseringen 

bidrar inte till att människan blir mer självständig utan har snarare förändrat de styrande och 

kontrollerande strukturerna. Människan hamnar i stället i ett beroendeförhållande där denne 

upplever en standardiserad kontroll för att passa in i arbetsmarknaden och uppfylla 

förväntningarna som en konsument i samhället (Beck, 1998, s. 213). Arbetsmarknadens krav 

på utbildning och kompetens i kombination med privatlivets krav på försörjning och 

omhändertagande av familj, leder till att individer tvingas fatta beslut och göra prioriteringar. 

Dessa prioriteringar leder till konsekvenser som anses vara självförvållade. Livet har blivit 

självreflexivt och individen måste forma sitt liv utifrån de strukturer som styr (Beck, 1998, s. 

216ff). I och med det ökade individuella ansvaret över det egna livet har individualiseringen 

även resulterat att individer upplever skuld över konsekvenserna från sina beslut (Beck, 1998, 

s. 220f). Individualiseringen kan betraktas som en övergripande utveckling av 

samhällsstrukturen som även influerat utvecklingen av arbetslivet.   

 

”Det nya arbetslivet” som kontext 
Arbetsmarknaden har förändrats och de aktuella strukturella förutsättningarna skapar 

ojämlikhet mellan olika individer. Detta har även varit fallet tidigare men skillnaden ligger i 

hur ojämlikheten fördelar sig (Allvin, m.fl., 2006, s. 9ff). Den nya arbetsmarknaden präglas 

av ett högt tempo, konstanta och kraftiga förändringar i både tempo och i vilken riktning 

utvecklingen går. Detta bidrar med möjligheter och frihet samtidigt som det medför en risk för 

ökat utanförskap och otrygghet (Allvin, m.fl., 2006, s. 9). Karaktäristiskt för det nya 

arbetslivet är att tiden är krävande, detta i form av att det är ett högre tempo samt att 

arbetsmarknadens förutsättningar ställer krav på att individen hänger med i den snabba 

utvecklingen och förändringen. Det kan handla om att ha kontroll på vilka produkter som 

efterfrågas på marknaden och att anpassa sig efter de arbetstillfällen som marknaden ger 

(Allvin, m.fl., 2006, s. 10ff). Arbetslivet präglas även av en större frihet att där individen har 

en större möjlighet att påverka i sitt arbete samtidigt som omständigheter som krav från 

marknaden, branschen och konkurrensen minskar kontrollen över arbetet (Allvin, m.fl., 2006, 

s. 10ff). Vidare erbjuder arbetsmarknaden oändliga möjligheter vilket även bidrar med 

förväntningar från individen. Problemet med dessa möjligheter är att individen är begränsad i 

form av fysiska, ekonomiska, kognitiva och sociala begränsningar. Detta gör att individen får 

svårt att bemöta dessa möjligheter, förväntningar och krav som den nya arbetsmarknaden 

medför. Mer konkret kan det handla om att en individs familjesituation, boendesituation eller 

ekonomiska situation kan begränsa individens möjligheter att utveckla sin kompetens eller ta 

de arbetsmöjligheter som marknaden erbjuder (Allvin, m.fl., 2006, s. 10ff). Utifrån de 

strukturella förutsättningar som karaktäriserar den nya arbetsmarknaden har individens 

individuella förutsättningar fått en avgörande betydelse för individens förmåga att bemöta 

kraven som ställs, och därmed etablera sig och behålla sin position i arbetslivet (Allvin, m.fl., 

2006, s. 10ff).   

 Den nya arbetsmarknadens ojämlikheter mellan individer bygger i grunden på individers 

skilda konkurrenskraft på arbetsmarknaden. Internationellt sett har arbetsmarknaden genom 

politiska beslut blivit mer liberalistisk eller nyliberalistisk vilket innebär att marknaden har 
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fått ett större inflytande och styr individens förutsättningar på arbetsmarknaden (Allvin, m.fl., 

2006, s. 12ff). Sverige och flera andra länder har emellertid inte drivit en nyliberalistisk 

politik men internationell handel och konkurrens har bidragit till att arbetsmarknaden har 

anpassats och internationaliserats (Allvin, m.fl., 2006, s. 12ff). I Sverige finns lagar och regler 

som reglerar och styr arbetsmarknaden. Lagarna och reglerna som styr arbetsmarknaden ger 

en bild av det beroendeförhållande som existerar mellan arbetsgivare och arbetstagare. 

Arbetsgivare och arbetstagare, genom fackföreningar, förhandlar utifrån sina skilda intressen i 

syfte att stärka sin position i detta ömsesidiga beroende (Allvin, m.fl., 2006, s. 12ff). Detta 

förändrades emellertid i samband med ekonomiska kriser från 1970-talet och framåt. Under 

de ekonomiska kriserna avstannade tillväxten och inflationen ökade vilket ledde till att både 

stora och små företag inledde samarbeten och gick i allians med utländska företag. Detta har i 

sin tur bidragit till att företagen inte är lika beroende av fackföreningar och den egna 

välfärdsstaten utan snarare ligger beroendet hos andra företag, som kunder, konkurrenter, 

samarbetspartners och kommersiella nätverk. Resultatet av denna strukturförändring är att 

marknaden får ett större inflytande både nationellt och internationellt sett (Allvin, m.fl., 2006, 

s. 12ff). En effekt av internationaliseringen är att antalet arbetstillfällen har minskat och då 

framförallt lågkvalificerade arbeten. Detta innebär att kraven på kvalifikationer, utbildning 

och rätt attityd har fått större betydelse (Allvin, m.fl., 2006, s. 12ff). Internationaliseringen gör 

att företag måste planera, organisera och driva sin verksamhet i enighet med markanden och 

på ett kostnadseffektivt sätt. Detta ställer även ökade krav på individen att planera och ansvara 

för utförandet av arbetet samt att anpassa sig till företegets strategier. Arbetsmarkandens 

utveckling leder till att individen är i behov av social kompetens, ett brett nätverk av sociala 

kontakter och socialt kapital för att klara sig och kunna anpassa sig efter marknaden (Allvin, 

m.fl., 2006, s. 12ff).   

 Den nya arbetsmarknadens krav på att anpassa sig och följa efterfrågan på marknaden har 

bidragit till att arbetsmarknaden har blivit mer flexibel. Detta har skett genom att den tidigare 

massproducerande industrin tvingas producera kostnadseffektivt utan att överproducera då 

detta skulle kunna leda till tillverkning av produkter och tjänster som inte längre är önskvärda. 

För att bemöta marknadens nya krav har företagen ett behov av arbetskraft som har en större 

förståelse för företagets verksamhet som helhet, och därmed har bredare kompetens och 

kunskap att utföra varierande arbetsuppgifter. Denna kompetensbreddning bidrar med 

flexibilitet både som förtroende och som utbytbarhet (Allvin, m.fl., 2006, s. 27ff). 

Flexibiliteten genom förtroende innebär att i och med den ökade kompetensen kan ansvar för 

arbetet flyttas nedåt och ge arbetarna friheten att själva anpassa, utveckla och variera mellan 

olika funktioner för att uppnå givna mål (Allvin, m.fl., 2006, s. 30ff). När det gället flexibilitet 

i utbytbarhet innebär det att företaget gör sig mindre beroende av enskilda individer när 

kompetensen och arbetsuppgifterna standardiseras och sprids inom organisationen (Allvin, 

m.fl., 2006, s. 44f). Vidare har företaget ett flexiblare behov av arbetskraftens omfattning 

vilket kan bidra till ett systematiskt utnyttjande av övertid, skiftarbete, helgarbete, jourarbete, 

behovsanställning (timanställning), begränsade uppdrag (projektanställning) och inhyrning av 

personal från bemanningsföretag (Allvin, m.fl., 2006, s. 27ff, 46). Detta innebär ett större krav 

på effektivitet vilket ställer krav på individen i form av högre krav på prestationer och 

förmåga att hantera mer flexibla arbetsvillkor. Dessa krav innebär att individen måste ta egna 

initiativ, hänga med i utvecklingen och uppdatera den egna kompetensen för att säkerställa att 

den egna kompetensen är attraktiv för marknaden(Allvin, m.fl., 2006, s. 27ff). I det här 

sammanhanget används vanligtvis begreppet anställningsbarhet som syftar till individens 

möjlighet att anpassa sina färdigheter och sin kompetens efter det nya arbetslivets ombytliga 

krav och efterfrågan (Allvin, m.fl., 2006, s. 93). Det flexibla arbetet är ett resultat av 

företagens bemötande av markandens nya krav (Allvin, m.fl., 2006, s. 27ff).    
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Metod 

Under följande avsnitt presenteras och motiveras tillvägagångssätt, urval och datakällan till 

föreliggande studie. Därutöver beskrivs bearbetningen och analysen av materialet för att 

sedan avslutas med en diskussion gällande studiens validitet, generaliserbarhet och 

reliabilitet.  

 

Val av metod 
Föreliggande studie byggde på en kvalitativ metod. Metodvalet gjordes med anledning av att 

studien syftade till att skapa en djupare förståelse gällande forskningsfrågorna och att försöka 

förklara hur synen på ungdomsarbetslöshet och dess åtgärder förhåller sig till strukturen som 

präglar arbetsmarkanden. Med utgångspunkt i syftet har föreliggande studie samlat in och 

kvalitativt analyserat texter och dokument som datakälla. För bearbetning och analys av data 

har en kvalitativ innehållsanalys tillämpats. Kvalitativ metod valdes med anledning av att den 

kan anses lämplig då den kan bidra till att skapa en kontextuell förståelse av det granskade 

fenomenet samt att fokus läggs på ordets mening snarare än på kvantifiering av data (Jfr. 

Bryman, 2011, s. 40f, 340f, 372). Den kvalitativa metodens utgångspunkter ansågs därmed 

kunna bidra till en fördjupad förstålse av ungdomsarbetslöshet och dess lösningar i relation till 

arbetsmarknaden som kontext. Slutledningen i studien har präglats av abduktion. De 

studerade beskrivningarna av ungdomsarbetslöshet och åtgärder till problematiken har 

relaterats till teorier om den övergripande strukturen som präglar arbetsmarknaden för att 

förklara och få en djupare förståelse för beskrivningarna (Jfr. Danermark, 2003, s. 179ff). I 

syfte att uppnå en djupare förståelse har aspekter av beskrivningarna relaterats till och 

förklarats utifrån ett nytt sammanhang vilket i det här fallet var de övergripande strukturerna 

på arbetsmarknaden (Jfr. Danemark, 2003, s. 179ff). Det här tillvägagångssättet kan enligt 

Danemark (2003, s. 179ff) bidra till en ny och eventuellt djupare förståelse av det granskade 

fenomenet.    

  

Litteratursökning 
Initialt i föreliggande studie har en litteratursökning genomförts i databasen Summon. 

Summon valdes med anledning av att databasen är allmän och ämnesövergripande vilket var 

fördelaktigt då ämnet i föreliggande studie kan återfinnas inom fler ämnesområden. 

Litteratursökningen genomfördes i flera omgångar med olika sökord, samtliga sökningar 

avgränsades till att endast innehålla fulltext, vetenskapligt material och vetenskapligt 

granskade publikationer, samt att utesluta bokrecensioner. Avgränsningen omfattades även av 

ett tidsspann från 1990 fram till nutid, tidsspannet valdes för att få relativt ny forskning men 

sträckte sig tillräckligt långt bak i tiden för att fånga upp den forskning som finns gällande 

lågkonjunkturerna som präglat de senaste decennierna. Först genomfördes en sökning med 

sökorden youth employment program och Sweden vilket resulterade i sju träffar som 

sorterades efter relevans, utifrån denna sökning valdes studien av Larsson (2003). Den andra 

sökningen genomfördes med sökorden unemployment, recession och labour policy vilket 

resulterade i 364 träffar som sorterades efter relevans, vid denna sökning valdes en studie av 

Amble och Mayhew (2011). Vid den tredje sökningen tillämpades sökorden education, labour 

market och employers' requirements. Detta gav 112 träffar som sorterades efter relevans och 

utifrån dessa valdes Nicolescu och Păun (2009). Att dessa studier valdes ut och inte de andra 

sökträffarna berodde de valda studierna behandlade arbetsmarknadspolitiska program, 

strukturella förutsättningar som påverkar etableringsprocessen på arbetsmarknaden, 

konjunkturens effekter på ungdomsarbetslösheten och eller konsekvenser arbetslöshet får för 

ungdomar. Litteratursökningen fortsatte i Avhandlingar.se där sökordet ungdomsarbetslöshet 
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resulterade i fyra träffar, där Angelins (2009) avhandling valdes ut. Utifrån Angelins (2009) 

avhandling framkom ett flertal tips på tidigare forskning inom området vilket föranledde en 

riktad sökning som resulterade i Furlong (2009), Furlong och Cartmel (2007), Heinz (2009) 

och Soidre (1999). Studierna valdes på grundval av att de behandlade frågor om 

arbetsmarknadspolitiska program riktade mot ungdomar både i Sverige och internationellt 

sett, alternativt att de berörde övergripande strukturer som präglar arbetsmarknaden såsom 

konjunkturer samt krav och förväntningar på individen. Vidare har relevant litteratur 

anförskaffats för att få kunskap om och förståelse av den kontext som präglar arbetslösa 

ungdomars situation. Litteraturen har valts utifrån kriterierna att de ska beskriva den nya 

arbetsmarknadens krav och förväntningar på individen. Den relevanta litteraturen omfattade 

Allvin, Aronsson, Hagström, Johansson och Lundberg (2006) och Beck (1998).  

 

Urvals- och datainsamlingsmetod 
Som tidigare nämnts har texter och dokument utgjort datakällan i föreliggande studie. De 

dokument som har samlats in och analyserats är officiella och virtuella dokument från statliga 

myndigheter som beskriver och argumenterar för Jobbgaranti för ungdomar. Anledning till att 

de texter och dokument som har valts ut var från statliga myndigheter var att regering, riksdag 

och arbetsförmedlingen var de största aktörerna som ansvarade för offentlig arbetsförmedling 

och arbetsmarknadspolitisk verksamhet (Jfr. Arbetsförmedlingen, 2012a). Begränsningen i 

form av inriktning på det arbetsmarknadspolitiska programmet Jobbgaranti för ungdomar 

valdes på grund av att det var det största aktuella programmet för ungdomar i dagsläget (Jfr. 

SOU 2010:88). Då texterna och dokumenten har valts på grundval av att dem kan anses bidra 

med tillräckligt relevant data för att besvara och skapa förståelse för forskningsfrågorna i 

föreliggande studie innebär det att urvalet bygger på en målinriktad urvalsmetod. Detta 

innebär att texterna valdes utifrån förutbestämda kriterier (Jfr. Bryman, 2011, s. 392).  

 

Urvalskriterier 

Dokumenten och texterna som har samlats in: 

 

 är antingen officiella eller virtuella dokument eller texter, 

 är från regeringen, regeringskansliet, riksdagen, departement eller arbetsförmedlingen, 

 är styrdokument, rapporter, propositioner, departementsserier (Ds), statens offentliga 

utredningar (SOU) och andra publicerade texter och dokument, 

 handlar om den arbetsmarknadspolitiska insatsen Jobbgaranti för ungdomar   

 

Underlag 

Utifrån ovanstående urvalskriterier fanns det sex texter och dokument som uppfyllde kraven, 

emellertid valdes endast fyra dokument ut som underlag till föreliggande studie. De dokument 

som utgjort materialet var: 

 

 Regeringens proposition 2006/07:118,  

 Statens Offentliga Utredningar (SOU) 2010:88,  

 Förordning (2007:813) om Jobbgaranti för ungdomar 

 Arbetsförmedlingens verksamhetsplan 2012.  

 

Regeringens proposition 2006/07:118 var den skrivelse regeringen överlämnade till 

riksdagen med förslag om avskaffande av kommunala ungdomsprogram (KUP) och 

ungdomsgarantin (UG) samt införande av Jobbgaranti för ungdomar. I Regeringens 
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proposition 2006/07:118 presenteras lagförslaget om införandet av Jobbgaranti för ungdomar 

samt synpunkter från remissinstanser. Regeringens proposition 2006/07:118 har utvecklats 

utifrån promemorian En Jobbgaranti för ungdomar som skapades av en arbetsgrupp inom 

Regeringskansliet. Promemorian har remissbehandlats och även tryckts i departementsserien 

(Ds) som Ds 2008:64 En Jobbgaranti för ungdomar. Promemorian och Ds 2008:64 kan 

betraktas som förarbeten till och innehåller exakt samma beskrivningar som Regeringens 

proposition 2006/07:118 vilket bidragit till att endast Regeringens proposition 2006/07:118 

behandlats som material i föreliggande studie. Betänkandet SOU 2010:88 bestod av fyra 

forskningsrapporter vilka behandlade arbetsmarknadspolitikens effekter, utbildning och 

integration, emellertid har endast den första publikationen, Arbetsmarknadspolitikens effekter 

på sysselsättning och arbetslöshet - en översikt, använts som material i föreliggande studie. 

De andra delarna valdes bort med anledning av att de inte ansågs vara lika relevanta för 

studien då de fokuserade på gymnasial yrkesutbildning, högskolestudie och integration av 

utrikesfödda. Förordning (2007:813) om Jobbgaranti för ungdomar är den lagstiftning som 

reglerar det arbetsmarknadspolitiska programmet Jobbgaranti för ungdomar. Förordningen 

ansågs därför vara relevant för föreliggande studie. Arbetsförmedlingen är den myndighet 

som ansvarar för den offentliga arbetsförmedlingen och dess arbetsmarknadspolitiska 

verksamhet. Arbetsförmedlingens verksamhetsplan 2012 var därför av intresse för att 

granska arbetsförmedlingens syn på ungdomsarbetslöshet och deras strategier för att komma 

till rätta med problematiken i allmänhet och genom Jobbgaranti för ungdomar i synnerhet.    

 

Analysmetod 
Vid bearbetningen och analysen av materialet tillämpades en kvalitativ innehållsanalys. 

Kvalitativ innehållsanalys har en sökande ansats där teman identifieras i materialet (Bryman, 

2011, s. 505). Den kvalitativa innehållsanalysen som tillämpats som analysmetod har varit 

inspirerad av diskursanalys då syftet med studien varit att undersöka beskrivningar 

ungdomsarbetslöshet och lösningar på problematiken och förklara dessa i relation till den 

kontext som dessa beskrivningar skapats i (Jfr. Bryman, 2011, s. 483f). För att finna 

bakomliggande teman i materialet har meningskategorisering använts. De övergripande teman 

som utkristalliserades var orsaksförklaringar, konsekvenser av ungdomsarbetslöshet, 

lösningar på ungdomsarbetslöshet, ansvarsfördelning, sysselsättningsformer, omfattning och 

utveckling av ungdomsarbetslöshet samt övergripand strukturella krav från arbetsmarknaden. 

Materialet har därför kodats i kategorier som utvecklats under datainsamlingens, 

bearbetningens och analysens gång. Kvalitativ innehållsanalys och kodning valdes med 

anledning av att det, enligt Bryman (2011, s. 505, 526f), är erkända och förespråkade 

tillvägagångssätt gällande bearbetning och analys av texter och dokument.  Svårigheter som 

kan uppstå i samband med användning av kodning är att materialet blir fragmentiserat vilket 

dels kan orsaka en oönskad distans till kontexten och dels kan orsaka att det inte blir ett 

”narrativt flyt” i resultatet (Bryman, 2011, s. 526f). Detta var emellertid ingen begränsning i 

föreliggande studie då de texter och dokument som behandlats inte var narrativ data eller 

beskrivning av en livsprocess. Det förelåg därmed inget behov av att uppnå ett narrativt flyt i 

resultatet.  

  

Konstruktion av kodningsindex 
I enighet med Brymans (2011, s. 523ff) rekommendation har kodningen inletts i ett tidigt 

stadium. Inledningsvis har materialet lästs igenom och därefter har anteckningar förts över 

vad som uppfattades som mest centralt. Den fortsatta kodningen kan liknas med det Bryman 

(2011, s. 523ff) benämner som ”den riktiga kodningen”. Materialet lästes då igenom samtidigt 

som noggranna anteckningar fördes. Dessa anteckningar bestod av nyckelord och teman som 
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framkom vid genomläsningen. Anteckningarna bildade ett index över begrepp som bidrog till 

en förståelse av materialet och en teoretisk förståelse av fenomenet. Bearbetning av texterna 

pågick tills det att teoretisk mättnad uppnåddes, vilket innebär att kategorin har grundats på 

och bekräftats av flera texter och dokument (Jfr. Bryman, 2011, s. 394f). När det första utkast 

av kodningsindexet hade konstruerats genomfördes en kritisk granskning av koderna med 

syftet att filtrera bort överflödiga koder, såsom koder som står för samma fenomen. Vid 

urvalet av koder utgick filtreringen från den litteratur och forskning som finns inom ämnet för 

att i huvudsak tillämpa begrepp och kategorier som beskrivits i litteraturen. När koderna 

granskades har även eventuella samband mellan koderna eftersökts. Detta för att få en 

förståelse för fenomenet och möjliggöra en beskrivning av dessa eventuella samband. Efter 

den kritiska granskningen har övergripande teoretiska idéer och antaganden utvecklats genom 

att koderna har relateras till varandra samt utvecklats genom en djupgående koppling till 

litteratur och aktuell kunskap inom området. Kodningen har fungerat som bearbetning av data 

och ett delmoment av analysen. Resultatet har även i enighet med Brymans (2011, s. 523ff) 

rekommendationer analyserats i bemärkelserna, vilken betydelse forskarnas förkunskaper haft 

studien, en tolkning av relationen mellan koderna samt vilken betydelse resultatet har för 

forskningsfrågorna och det aktuella kunskapsläget.  

 

Validitet, generaliserbarhet och reliabilitet 
Syftet i föreliggande studie var att granska beskrivningar av ungdomsarbetslöshet och dess 

lösningar samt att relatera dessa beskrivningar till och förklara dem utifrån de övergripande 

strukturer som präglar den nya arbetsmarknaden. Som tidigare nämnts tillämpades en 

kvalitativ innehållsanalys för att granska texter och dokument. De texter och dokument som 

utgjorde datakällan var inte skapade i syfte att forska vilket minskar risken att studien 

påverkats av subjektiva tolkningar av vad som är relevant vilket i sin tur styrker studiens 

validitet (Jfr. Bryman, 2011, s. 352, 489). De kategorier, teman och koder som funnits, 

bearbetats och analyserats i studien har återfunnits och bekräftats av flera dokument och 

texter. De teoretiska idéerna och slutsatserna studien har bidragit med är tydligt förankrade i 

texterna vilket stärker studiens interna validitet (Jfr. Bryman, 2011, s. 352).  

 Studien uppnådde däremot inte extern validitet då resultatet inte kan generaliseras till 

andra sociala miljöer och situationer (Jfr. Bryman, 2011, s. 352). Resultatet i studien bygger 

på texter och dokument som gäller för den svenska arbetsmarknaden och är begränsat till 

målgruppen arbetslösa ungdomar. Resultatet är därmed endast giltigt i den kontext det är 

skapat i och kan därmed inte generaliseras till andra situationer eller miljöer. Resultatet kan 

inte heller generaliseras tidsmässigt då de granskade dokumenten är skapade i ett politiskt 

syfte och är därmed präglade av sin tid. Den politik som styr arbetsmarknaden och synen på 

ungdomsarbetslöshet är föränderlig vilket gör att resultatet inte går att generalisera över tid. 

Att studien inte uppnådde generaliserbarhet behöver emellertid inte betraktas som en brist då 

avsikten med studien endast var att generera teoretisk förståelse för det sociala fenomenet.      

 För att en kvalitativ studie ska kunna replikeras och därmed uppnå extern reliabilitet måste 

den som avser att upprepa studien gå in i en liknande social kontext som präglade den första 

studien (Jfr. Bryman, 2011, s. 352). I föreliggande studie användes texter och dokument som 

datakälla och granskades utifrån en given kontext. Detta gör det möjligt att återskapa samma 

kontext och förutsättningar som präglade denna studie och därmed replikera resultatet. De 

texter och dokument som granskades är konstanta och det är därmed möjligt att gå tillbaks till 

underlaget såsom det såg ut vid bearbetningen i föreliggande studie. Då föreliggande studie 

endast har en författare uppnådde inte studien intern reliabilitet. Intern reliabilitet innebär att 

det förekommit en samstämmig uppfattning av hur det granskade fenomenet ska tolkas 

(Bryman, 2011, s. 352). Med anledning av att det endast varit en författare till studien har 
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uppfattningen om tolkningen inte kunnat relateras till andras perspektiv, vilket blir en brist 

gällande den interna reliabiliteten.  

 

Metoddiskussion 
Kvalitativ metod valdes som tidigare nämndes för att det ansågs vara en lämplig metod för att 

bidra till en teoretisk och kontextuell förståelse av problematiken med ungdomsarbetslöshet 

(Jfr. Bryman, 2011, s. 40f, 340f, 372). Av samma anledning valdes en slutledning som 

präglades av abduktion (Jfr. Danermark, 2003, s. 179ff). Valet av tillvägagångssättet bidrog i 

studien till att problematiken med ungdomsarbetslöshet kunde förklaras och granskas utifrån 

den rådande strukturen och kontexten som är karaktäristisk för dagens arbetsmarknad. 

Metodvalet kan därmed anses ha varit adekvat och har tjänat studiens syfte, vilket var att 

undersöka beskrivningar av ungdomsarbetslöshet och lösningar på problematiken för att 

sedan sätta dessa beskrivningar i relation till och förklara dem utifrån den rådande strukturen 

på arbetsmarknaden. Det är tänkbart att studiens syfte hade kunnat uppnås även genom andra 

kvalitativa metoder, som exempelvis genom kvalitativ intervju eller enkät riktad mot 

exempelvis professionella som arbetar med det arbetsmarknadspolitiska programmet 

Jobbgaranti för ungdomar alternativt politiker som är engagerade i arbetsmarknadspolitiska 

frågor med inriktning på ungdomar. Det är vidare tänkbart att studien kunde ha haft både ett 

kvalitativt och ett kvantitativt tillvägagångssätt. Det kvantitativa tillvägagångssättet hade då 

kunnat undersöka de två första forskningsfrågorna gällande hur ungdomsarbetslöshet och 

lösningarna på problematiken beskrivs medan det kvalitativa tillvägagångssättet kunde 

tillämpas för att sätta beskrivningarna i relation till och förklara dem utifrån den rådande 

strukturen på arbetsmarknaden. En kvalitativ aspekt av studien var emellertid nödvändig för 

att uppnå syftet att skapa en fördjupad förståelse för fenomenet ungdomsarbetslöshet.  

 I föreliggande studie tillämpades en kvalitativ innehållsanalys där fyra officiella och 

virtuella dokument bearbetades. Bearbetnings- och analysmetoden har även denna varit 

adekvat och tjänat studiens syfte. Metoden har även varit fördelaktig då den möjliggör 

replikering av studiens resultat. Föreliggande studie har dock haft brister med anledning av 

det begränsade underlaget. Då föreliggande studie endast byggde på en studie av fyra texter 

och dokument bidrar det till att studien bedöms som empiriskt svag. Det hade varit önskvärt 

med ett större underlag för att det hade kunnat ge mer stöd åt de empiriska fynden i texterna 

och dokumenten. Bristen i form av att studien var empiriskt svag hade med fördel kunnat 

åtgärdas genom att bredda urvalskriterierna alternativt genom att komplettera den aktuella 

empirin med en enkätundersökning eller med intervjuer. Om ett större underlag hade 

inhämtats hade materialet som bearbetades kunnat bli mer fylligt och nyanserat. Detta hade 

kunnat bidra med ett större empiriskt stöd för de fynd som gjordes i texterna och dokumenten 

alternativt andra perspektiv på problematiken.  I föreliggande studie har emellertid inget 

komplement till den kvalitativa innehållsanalysen tillämpats trots att det hade varit att föredra. 

Detta beslut togs på grund av att det inte fanns utrymme i tidsplaneringen för att genomföra 

ytterligare datainsamling. Studiens resultat har präglats av dessa brister och begränsningar 

vilket bör beaktas vid läsning och bruk av studiens slutsatser.  
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Resultat och analys 

Följande avsnitt består av en integrerad resultat- och analysdel. Upplägget valdes för att 

underlätta att sätta beskrivningar av ungdomsarbetslöshet och lösningarna till problematiken 

i relation till den nya arbetsmarknaden samt att bidra till en kontextuell förståelse och 

förklara problematiken.  

 

”Latmaskar” eller ”offer”? - Orsaksförklaringar till ungdomsarbetslöshet 
För att förstå bilden av ungdomsarbetslöshet studeras hur orsakerna till problematiken 

beskrivs i utvalda texter och dokument gällande Jobbgaranti för ungdomar. I föreliggande 

studie har det framkommit en samstämmig beskrivning av arbetslösa ungdomar. Texterna och 

dokumenten gällande Jobbgaranti för ungdomar skildrar två olika kategorier av arbetslösa 

ungdomar. Dels skildras de som är arbetslösa på grund av sin bristande arbetsvilja och 

motivation att göra något åt sin situation och dels de som har blivit offer för arbetsmarknadens 

struktur och den rådande konjunkturen på grund av sin bristande kompetens. Arbetslösa 

ungdomar beskrivs som att ha individuella svårigheter som påverkar deras etableringsprocess 

och konkurrenskraft på arbetsmarknaden (SOU 2010:88, s. 27). De arbetslösa ungdomarnas 

individuella svårigheter skildras bland annat genom följande:   

 
”När det gäller arbetslösheten på längre sikt handlar det i grund och botten om hur effektivt 

de arbetslösa konkurrerar om jobben. Konkurrensen om jobben har flera dimensioner: de 

arbetslösa måste söka jobb och göra det på ”rätt sätt”, de arbetslösa måste ha kvalifikationer 

så att de kan konkurrera effektivt om de befintliga jobben” (SOU 2010:88, s. 86). 

 

Vid beskrivningarna av arbetslösa ungdomar i dokumenten om Jobbgaranti för ungdomar 

framkom förklaringar till deras situation som skildras på en individnivå. De arbetslösa 

ungdomarna beskrivs sakna konkurrenskraft på grund av bristande arbetsvilja, bristande 

kompetens och bristande kunskaper i hur de effektivt söker arbete. Orsaksförklaringarna läggs 

således på individen vilket tydligt kan kopplas till och förklaras av de strukturer som präglar 

den nya arbetsmarknaden. Allvin m.fl. (2006, s. 10ff) belyser att de individuella fysiska, 

ekonomiska, kognitiva och sociala förutsättningarna har fått en avgörande betydelse för 

individens möjligheter att bemöta de krav och förväntningar som styr arbetsmarknaden. Detta 

skulle kunna förklara varför tonvikt i dokumenten läggs på individuella förutsättningar och 

begränsningar. De individuella orsaksförklaringarna kan även kopplas till individualiseringen. 

Enligt Beck (1998, s. 120f) har individualiseringen bidragit med ett ökat individuellt ansvar 

för det egna livet. Detta gör att ansvaret för att trygga sin egen existens och ekonomiska 

situation i form av att arbete förläggs på individen. Individualiseringstesen skulle därmed 

kunna förklara varför orsakerna förläggs på en individuell nivå då det individuella ansvaret är 

centralt för individualiseringen. Diskussionen gällande ungdomars förmåga att konkurrera om 

de befintliga jobben skulle kunna kopplas till individens anställningsbarhet (Jfr. Allvin, m.fl., 

2006, s. 93). Anställningsbarheten handlar om individens förmåga att göra sig attraktiv på 

marknaden genom att utveckla sin kompetens och sina kunskaper för att bemöta efterfrågan 

på marknaden vilket gör individen konkurrenskraftig (Jfr. Allvin, m.fl., 2006, s. 93).        

 Regeringen (2007, s. 24) betonar i ett av dokumenten om Jobbgaranti för ungdomar vikten 

av att motivera unga arbetslösa att söka arbeten och att välja studier framför arbetslöshet. De 

diskussioner som förekommer i dokumenten om Jobbgaranti för ungdomar antyder implicit 

att det kan finnas en uppfattning om att arbetslösa ungdomar har en bristande arbetsvilja och 

motivation att söka arbete alternativt att välja att studera för att få ett arbete i framtiden. Den 

implicita uppfattningen om arbetslösa ungdomars bristande motivation och arbetsvilja kan 

dels anas utifrån den diskussion regeringen för gällande hur de skulle kunna motivera 
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ungdomar genom att särbehandla dem i förhållande till äldre generatoner, vilket kan 

sammanfattas i följande förslag: 

 
”I syfte att öka de ekonomiska incitamenten att söka arbete eller välja reguljära studier bör 

nivån på aktivitetsstödet trappas ned succesivt i takt med alltmer intensifierade insatser från 

arbetsförmedlingens sida. Ersättningen bör trappas ned i snabbare takt än för äldre. Även 

utvecklingsersättningen bör utformas så att den inte avhåller ungdomar från att välja 

reguljära studier framför arbetslöshet” (Regeringen, 2007, s. 24).  

 

Ungdomarnas bristande motivation och arbetsvilja som orsaksförklaring till deras arbetslöshet 

är som tidigare nämnts en förklaring på en individuell nivå vilken kan kopplas till och 

förklaras av individualiseringen. Det går att koppla orsaksförklaringen och förstå den utifrån 

individualiseringen för att individualiseringen förlägger ett större ansvar på individen att 

hantera de möjligheter och svårigheter den nya arbetsmarknaden är förenad med (Jfr. Beck, 

1998, s. 120). Den omfattande diskussionen i dokumenten gällande arbetslösa ungdomars 

bristande motivation och arbetsvilja skulle kunna ses som en indikation på en uppfattning av 

att ungdomar har en negativ och felaktiv inställning vilket gör att arbetslösheten är 

självförvållat och ett individuellt misslyckande. Även uppfattningen av ungdomsarbetslöshet 

som självförvållat och som ett personligt misslyckande kan kopplas till och förklaras utifrån 

individualiseringen. Detta då det ökade individuella ansvaret leder till att samhälleliga 

problem som arbetslöshet istället ses som individuella problem och misslyckanden (Jfr. Beck, 

1998, s. 120f, 220f). Det ökade personliga ansvaret och synen på arbetslöshet som ett 

personligt misslyckande är förenligt med det beskrivningar som finns av arbetslösa 

ungdomars livssituation utifrån tidigare forskning. I tidigare forskning har det framkommit att 

arbetslösa ungdomar ofta upplever svårigheter, stress, psykisk ohälsa och frustration (Angelin, 

2009, s. 123f, 242). Ungdomarnas upplevelser av svårigheter och stress skulle dels kunna bero 

på att de är i en utsatt situation i och med arbetslösheten och dels på att de utöver att vara i 

den utsatta situationen även kan uppleva att de är utelämnade i sin situation då 

individualiseringen förlägger ansvaret för arbetslösheten på individen (Jfr. Beck, 1998, s. 

120f).  

 Samtidigt som regeringen argumenterar för att tillämpa ekonomiska sanktioner för att 

motivera ungdomar att arbeta eller studera menar de att ungdomar i första hand motiveras att 

fullfölja sina studier om det ökar individens möjlighet att få arbete efter examen (Regeringen, 

2007, s. 21). I och med den nya arbetsmarknadens struktur internationaliseringen har antalet 

lågkvalificerade arbetstillfällen minskat vilket har bidragit till att kraven på kvalifikationer 

och utbildning har fått en större betydelse för individens förutsättningar att etablera sig på 

arbetsmarknaden (Allvin, m.fl., 2006, s. 12ff). Utifrån det som regeringen beskriver gällande 

ungdomars motivation kopplat till arbetsmöjligheten skulle de förutsättningar, som den nya 

arbetsmarknaden bidragit med, kunna motivera ungdomar att studera. Då den nya 

arbetsmarknaden ställer högre krav på kvalifikationer och utbildning innebär det att de 

individer som uppfyller dessa krav har större chans att få en anställning. Om det är 

möjligheten till anställning som motiverar ungdomen borde strukturen i form av krav på 

utbildning kunna motivera ungdomar att studera. Även i denna diskussion förläggs en stor del 

av ansvaret hos individen vilket har tydliga kopplingar till individualiseringen. Utifrån 

individualiseringen är individen beroende av arbetsmarknaden och, i och med de ökade 

kraven på kvalifikationer, även utbildning för att uppfylla den personliga skyldigheten att 

ansvara för sitt eget liv och trygga sin egen existens (Beck, 1998, s. 120ff, 216ff). Tidigare 

forskning belyser även hur antalet lågkvalificerade arbeten har minskat och hur dagens 

arbetsmarknad ställer högre krav på utbildning och kompetens (Angelin, 2009, s. 23f).  
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 Bristande kompetens och eller låg utbildning benämns också som en orsak till att 

ungdomar har svårare att etablera sig på arbetsmarkanden (SOU 2010:88, s. 27). Detta leder 

också delvis till att ungdomsarbetslösheten ter sig olika för unga män och unga kvinnor.  

 
”Unga män är arbetslösa i högre grad än unga kvinnor. Att unga kvinnors arbetslöshet är 

lägre än männens kan bl.a. förklaras med att kvinnor i större utsträckning fortsätter med 

högre studier. Kvinnor har också kortare arbetslöshetstid jämfört med männen. Kortast tid i 

arbetslöshet har högutbildade kvinnor, medan lågutbildade unga män har längst 

arbetslöshetstid. Unga kvinnor och unga män är sysselsatta (dvs. har någon form av arbete) i 

ungefär samma utsträckning, även om unga kvinnor arbetar mer deltid än unga män” 

(Regeringen, 2007, s. 33). 

 

Som tidigare nämnts föreligger en koppling mellan den nya arbetsmarknaden, 

individualiseringen, det minskade utbudet av lågkvalificerade arbetstillfällena, företagens 

kostnadseffektivisering och anpassning efter marknaden (Allvin, m.fl., 2006, s. 12ff). Det låga 

utbudet av lågkvalificerade tjänster kan förklara varför ungdomarnas bristande kompetens i 

form av avsaknad av, alternativt låga utbildning lyfts fram som förklaring till 

ungdomsarbetslösheten. De strukturella förutsättningarna på arbetsmarknaden har med andra 

ord förändrats vilket leder till att kraven på utbildning och kompetens är högre (Allvin, m.fl., 

2006, s. 12ff). Att detta i sin tur bidrar till en skillnad mellan kvinnor och män kan kopplas till 

individualiseringen som bidragit till en frigörelse från traditionella strukturer som tidigare 

styrt individers liv som bland annat familjesituation och könsroller (Beck, 1998, s. 208f). 

Detta leder till att både kvinnor och män konkurrerar om arbetstillfällen, och då kvinnor i 

högre utsträckning har högre utbildning leder detta i förhållande till arbetsmarknadens 

utbildningskrav till att kvinnor är mer anställningsbara (Jfr. Allvin, m.fl., 2006, s. 12ff, 93).  

 

Individuellt ansvar för strukturella konsekvenser 
Ungdomsarbetslösheten beskrivs som ett ansenligt problem som växt i omfattning under 

2000-talet. Under perioden 2001 till 2006 ökade den öppna arbetslösheten bland ungdomar i 

åldrarna 16 till 24 år från 8 till 13,7 procent (Regeringen, 2007, s. 14f). 

Ungdomsarbetslösheten började sjunka under år 2006 men är fortfarande relativt hög i 

jämförelse med de andra nordiska länderna (Regeringen, 2007, s. 14f). I jämförelse med äldre 

generationer beskrivs ungdomar i större utsträckning påverkas av konjunkturläget vilket kan 

förklaras av att ungdomar vanligtvis inte har en fast anställning (Regeringen, 2007, s. 15). 

 
”Olika former av tillfälliga arbeten utgör en dominerande del av sysselsatta ungdomars 

anställningsformer. Ungdomar prövar ofta på många olika arbeten som ger 

arbetslivserfarenhet innan de får en fastare förankring på arbetsmarknaden” (Regeringen, 

2007, s. 31). 

 

Individualiseringen och företagens kostnadseffektivisering samt marknadsanpassning har 

resulterat i att det är vanligare med flexibla arbetstider och sysselsättningsformer vilket skulle 

kunna förklara varför ungdomar sällan har en fast anställning (Jfr. Allvin, m.fl., 2006, s. 10ff, 

27ff; Beck, 1998, s. 120). Tidigare forskning ger stöd till att arbetsmarknaden har utvecklats 

till att vara mer rörlig och flexibel (Angelin, 2009, s. 24). Att ungdomar har tillfälliga arbeten, 

feriearbeten eller timanställningar antas även leda till att antalet arbetslösa ungdomar varierar 

beroende på efterfrågan vilket kan ses som en säsongsvariation och genomströmning av 

arbetslösa ungdomar hos arbetsförmedlingen (Regeringen, 2007, s. 15). Perioderna av 

arbetslöshet för ungdomar är däremot oftast kortare i jämförelse med dem över 24 år 

(Regeringen, 2007, s. 15). De flexibla sysselsättningsformerna är ett resultat av att den nya 

arbetsmarknaden har blivit beroende av marknaden (Allvin, m.fl., 2006, s. 10ff, 27ff). Att 
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antalet arbetslösa ungdomar varierar i olika perioder kan därför förklars av marknadens 

varierande efterfrågan. I texterna och dokumenten som bearbetats i föreliggande studie 

poängteras att det är viktigt att uppmuntra ungdomar att ta möjligheten även till kortare 

arbets- och studietillfällen. Det framkommer genom att Jobbgaranti för ungdomar är utformad 

för att ungdomen ska kunna lämna garantin för arbete eller studier under en kortare period 

utan att ersättningen påverkas. Tillfälliga anställningar är centralt och karaktäristiskt för den 

nya arbetsmarknaden som präglas av flexibilitet (Jfr. Allvin, m.fl., 2006, s. 27ff, 46).  Tidigare 

forskning belyser hur ungdomar vanligtvis omfattas av tillfälliga anställningar vilket gör att 

de pendlar mellan olika sysselsättningar vilket kan styrka beskrivningen av 

ungdomsarbetslöshet som ett säsongsproblem (Jfr. Angelin, 2009, s. 22; du Bois-Reymond & 

López Blasco, 2003, s. 19ff; Heinz, 2009, s. 3ff). 

 
”Det är viktigt att ungdomar har incitament att ta tillfälliga arbeten eller att delta i reguljära 

studier. Unga som lämnar Jobbgarantin för arbete men som inte har hunnit uppfylla ett nytt 

arbetsvillkor i arbetslöshetsförsäkringen och unga som deltagit i reguljära studier kortare tid 

än 12 månader bör kunna återgå till Jobbgarantin med den ersättning de hade tidigare […]. 

Tiden då den unge av dessa skäl har varit frånvarande från Jobbgarantin bör inte medräknas i 

den totala tiden för deltagande i garantin” (Regeringen, 2007, s. 31). 

 

Ungdomars möjlighet att ta en tillfällig anställning eller att studera under en kortare period är 

även lagstadgat i 11§ i Förordning 2007:813 om Jobbgaranti för ungdomar. Den nya 

arbetsmarknaden ställer krav på individens flexibilitet och att anpassa sig efter de 

arbetstillfällen marknaden ger (Allvin, m.fl., 2006, s. 10ff, 27ff). Utifrån de beskrivningar och 

diskussioner som framkommer i dokumenten finns tydliga samband med den nya 

arbetsmarknadens krav och förväntningar på individen i form av anpassning till de 

arbetstillfällen som ges (Jfr. Allvin, m.fl., 2006, d. 10ff, 27ff). Dessa krav och förväntningar 

som är karaktäristiska för den nya arbetsmarknaden är såpass vedertagna att de till och med är 

lagstadgade i Förordning 2007:813 om Jobbgaranti för ungdomar.   

 Enligt beskrivningarna i dokumenten om Jobbgaranti för ungdomar har ungdomars 

etableringsprocess på arbetsmarkanden under de senaste decennierna blivit en utdragen 

process. Det ges ett flertal förklaringar till denna situation i dokumenten, en är att den 

ekonomiska krisen under 1990-talet försämrat förutsättningarna på arbetsmarknaden vilket 

bidragit till att fler ungdomar sökt sig till utbildningar och därigenom hamnat utanför 

arbetsmarknaden (Regeringen, 2007, s. 20). En annan förklaring till den omfattande 

ungdomsarbetslösheten som ges i de granskade dokumenten om Jobbgaranti för ungdomar är 

att det föreligger en ”betydande strukturella obalanser såväl geografiskt som mellan branscher 

och yrken, där vissa arbetsgivare har svårt att rekrytera, samt att det finns ett behov av att 

möta den kommande generationsväxlingen” (Arbetsförmedlingens styrelse, 2012, s. 1). 

Tidigare forskning ställer sig emellertid kritisk till konjunkturens och ekonomiska krisers 

betydelse för ungdomars etableringsmöjlighet (Angelin, 2009, s. 22). Tidigare forskning har 

funnit att individualiseringen har förändrat utvecklingen och livsloppet till en process där 

ungdomen rör sig både framåt och bakåt i utvecklingen samt att ungdomen spenderar mer tid 

åt studier (Angelin, 2009, s. 22; du Bois-Reymond & López Blasco, 2003, s. 19ff; Heinz, 

2009, s. 3ff). Utbildning belyses även i texterna genom att syftet med Jobbgaranti för 

ungdomar beskrivs vara att öka ungdomarnas motivation att påbörja eller fullfölja reguljära 

studier alternativt få ett arbete (Regeringen, 2007, s. 21). Anledningen till att ungdomar 

spenderar längre tid åt studier och därmed får en utdragen etableringsprocess beskrivs i 

tidigare forskning vara ett resultat av att arbetsmarknaden har högre krav på utbildning och 

kompetens i jämförelse med förr i tiden. Detta skulle kunna förklara varför utbildning 

förespråkas i beskrivningarna från dokumenten om Jobbgaranti för ungdomar (Jfr. Angelin, 

2009, s. 23).  
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”Piska” eller ”morot”? - Att öka ungdomens anställningsbarhet 
Utifrån de granskade texterna och dokumenten om Jobbgaranti för ungdomar framkommer att 

med anledning av den höga ungdomsarbetslösheten har det tidigare satsats på särskilda 

åtgärder, och likaså genomförs särskilda satsningar i dagsläget, för att minska 

ungdomsarbetslösheten (Regeringen, 2007, s. 15). Vid beskrivningar av utvärderingar och 

studier av tidigare åtgärder både nationellt och internationellt har det framkommit att:  

 
”[j]obbsökaraktiviter är […] det mest kostnadseffektiva för ungdomar och ger positiva 

effekter på både sysselsättning och inkomst. Högre krav på jobbsökande leder till att 

arbetssökande hittar arbete i snabbare takt. En inledande period på fyra […] respektive sex 

månader […] med intensiv rådgivning och vägledning av en personlig rådgivare och mentor 

har varit en framgångsfaktor” (Regeringen, 2007, s. 22).  

 

Dessa framgångsfaktorer lyfts i dokumenten fram som vägledande vid utformningen av det 

arbetsmarknadspolitiska programmet Jobbgaranti för ungdomar (Regeringen, 2007, s. 22). För 

att förbättra den unges förutsättningar att etablera sig på arbetsmarknaden ska programmet 

inledningsvis erbjuda kvalificerad kartläggning av den unges behov samt personlig rådgivning 

och stöd, bland annat i form av kontinuerlig uppföljning av arbetssökandet (Regeringen, 2007, 

s. 22). Det som i dokumenten lyfts fram som framgångsfaktorer och som präglat 

utformningen av Jobbgaranti för ungdomar är insatser som är inriktade på individuell nivå. Då 

ansvaret och åtgärderna riktas mot individen och mot att anpassa individen till den rådande 

strukturen på arbetsmarknaden går det att anta att individualiseringen kan ha haft betydelse 

för såväl synen på arbetslösa ungdomar som lösningarna på problematiken med 

ungdomsarbetslöshet (Allvin, m.fl., 2006, s. 27ff; Beck, 1998, s. 120ff, 213ff).    

 När en ungdom anmäler sig som arbetssökande hos arbetsförmedlingen är en första allmän 

aktivitet att i samråd med en handläggare upprätta en individuell handlingsplan. När en 

ungdom anvisats till insatsen Jobbgaranti för ungdomar kommer denne inledningsvis även att 

omfattas av ett intensifierat stöd, fördjupad kartläggning, studie- och yrkesvägledning samt 

jobbsökaraktiviteter med coachning (Förordning 2007:813 om Jobbgaranti för ungdomar, 1§; 

Regeringen, 2007, s. 21f). Om dessa insatser inte är tillräckliga bör stödet förstärkas 

ytterligare efter hand genom att det komineras med arbetspraktik, praktisk 

kompetensutveckling, utbildning, arbetslivsinriktad rehabilitering eller stöd till att starta egen 

näringslivsverksamhet (Förordning 2007:813 om Jobbgaranti för ungdomar, 1§). 

Aktiviteterna genom hela det arbetsmarknadspolitiska programmet Jobbgaranti för ungdomar 

är som tidigare nämndes individinriktade vilket kan kopplas till individualiseringen av 

arbetsmarknaden (Jfr. Beck, 1998, s. 120ff, 213ff). Den initiala delen av insatsen bygger på 

att lägga upp en plan för individens arbetssökande, följa upp planen och ge stöd vilket indirekt 

även leder till kontroll över individen. Även detta har kopplingar till individualiseringen då 

den bidrar till att individen blir beroende av myndigheter och därmed kan komma att uppleva 

en standardiserad kontroll då dessa myndigheter även har förväntningar på individen (Jfr. 

Beck, 1998, s. 123, 208ff). Insatserna under den senare delen av programmet är emellertid 

inriktade på att höja individens kompetens vilket skulle kunna förstärka individens 

förutsättningar att etablera sig på arbetsmarknaden. Individuell kompetensutveckling skulle 

potentiellt kunna stärka individens etableringsmöjligheter på arbetsmarknaden då den nya 

arbetsmarknaden ställer högre krav på kvalifikationer och utbildning (Jfr. Allvin, m.fl., 2006, 

s. 12ff, 27ff).  

 Arbetsmarknadspolitiska program som Jobbgaranti för ungdomar beskrivs i dokumenten 

kunna hjälpa både de ungdomar som är arbetslösa på grund av bristande kompetens och de 

som är arbetslösa på grund av bristande arbetsvilja. Majoriteten av de arbetslösa ungdomarna 
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anses få arbete snabbast genom ett intensifierat arbetssökande medan andra är i behov av 

kompetensutveckling för att öka etableringsmöjligheten på arbetsmarknaden (SOU 2010:88, 

s. 86).  
 

”Arbetsförmedlingen kan genom stöd och övervakning påverka de arbetslösas sökbeteende 

så att de både söker mer och effektivare. Vidare kan arbetsförmedlingen förmå arbetslösa att 

söka jobb genom att ”beskatta deras fritid” med anvisningar till program, där programmens 

viktigaste egenskap är att de lägger beslag på en betydande del av den arbetslöses tid” (SOU 

2010:88, s. 86).  

 

I dokumenten framkom ett behov av att övervaka den arbetslösa individen, vilket skulle 

kunna ses som ytterligare ett tecken på individualiseringens påverkan på 

arbetsmarknadspolitiken i form av myndighetskontroll (Beck, 1998, s. 208ff). Endast ”hotet” 

om att ett arbetsmarknadspolitiskt program ska ta upp den unges fritid kan vara tillräckligt för 

att påverka dennes sökbeteende, detta benämns i dokumenten om Jobbgaranti för ungdomar 

även som annonseringseffekten (SOU 2010:88, s. 28). Annonseringseffekten kan även ha en 

motsatt effekt utifall den unge förväntar sig att programmet kan förbättra dennes position på 

arbetsmarknaden (SOU 2010:88, s. 28). Arbetsmarknadspolitiska program kan därmed 

tillämpas på skilda vis beroende på individens svårigheter. Om individen är i behov av 

kompetensutveckling kan utbildning och praktik vara ett alternativ. 

 
”Program med annonseringseffekter (och ett betydande inslag av att man konfiskerar tid) ska 

istället riktas till arbetslösa som har goda kvalifikationer och allmänt kan betraktas som 

anställningsbara på arbetsmarknaden, men som sätter ett högt värde på den fritid som 

arbetslöshet för med sig. Dessa individer behöver inte kvalificerad arbetsmarknadsutbildning 

och inte ökad vägledning. Här kan istället anvisning till ett mindre attraktivt program som 

testar deras arbetsvilja vara det effektivaste sättet att förkorta arbetslösheten” (SOU 2010:88, 

s. 61). 

 

Vid beskrivningar av effekten av arbetsmarknadspolitiska program kopplas effekterna till 

individens inställning till och förväntningar på programmet. Programmen skulle kunna bidra 

till att höja en individs kompetens och på det viset anpassa individen till arbetsmarknadens 

krav (Jfr. Allvin, m.fl., 2006, s. 12ff). Det skulle även kunna motivera individen att söka 

arbete eller välja studier genom att myndigheten ställer krav och ”hotar” med sanktioner i 

form av en begränsad fritid (Jfr. Beck, 1998, s. 208ff).  

 

Vem ansvarar för att motverka ungdomsarbetslösheten? 
Ansvaret för lösningarna på ungdomsarbetslösheten beskrivs i dokumenten gällande 

Jobbgaranti för ungdomar fördelas mellan arbetsförmedlingen, kommunen och den arbetslösa 

individen. Arbetsförmedlingen beskrivs vara den myndighet som explicit ansvarar för det 

arbetsmarknadspolitiska programmet Jobbgaranti för ungdomar (SOU 2010:88, s. 21). 

Arbetsförmedlingens uppdrag beskrivs uttalat i dokumenten om Jobbgaranti för ungdomar 

bestå av att arbeta för att de individer som står långt ifrån arbetsmarknaden ska få en 

långsiktig anställning (Arbetsförmedlingens styrelse, 2012, s. 1). Vidare ingår i deras uppdrag 

att utrusta arbetslösa för att öka deras förutsättningar att etablera sig på arbetsmarknaden 

(Arbetsförmedlingens styrelse, 2012, s. 4). Arbetsförmedlingens ansvar beskrivs i 

dokumenten ligga i att arbeta för att hjälpa individen och ge stöd samt att erbjuda aktiviteter 

som kan öka individens förutsättningar att etablera sig på arbetsmarknaden vilket har likheter 

med myndigheters funktion i individualiserade samhällen. Individualiseringen har bidragit 

med att människan inte längre är beroende av familjen för försörjning utan istället är beroende 
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av myndigheter och institutioner då socialförsäkringssystem ska fungera som ett ekonomiskt 

skyddsnät (Beck, 1998, s. 120, 208f).  

 Kommunen däremot beskrivs explicit, i dokumenten om Jobbgaranti för ungdomar, ha ett 

ansvar för att hålla sig informerade om de ungas situation, säkerställa att de fullföljer en 

gymnasieutbildning och står till arbetsmarknadens förfogande samt erbjuda utbildning på en 

gymnasial nivå. 

 
”Kommunen har ansvar för att löpande hålla sig informerad om hur vissa ungdomar är 

sysselsatta […]. Det är viktigt att det sker en nära samverkan mellan arbetsförmedlingen och 

kommunen för att ungdomar som har avbrutit sina gymnasiestudier skall återuppta dem […]. 

Arbetsförmedlingen och kommunen bör samverka också när det gäller de ungdomar som 

uppbär försörjningsstöd för att säkerställa att ungdomarna står till arbetsmarknadens 

förfogande i enlighet med de villkor som gäller för att vara berättigad till försörjningsstöd” 

(Regeringen, 2007, s. 23). 

 
”Varje kommun är skyldig att erbjuda utbildning på nationella program för ungdomar i 

kommunen fram till och med det år de fyller 20 år (se 5 kap. 5 § skollagen). Kommunerna är 

också enligt 5 kap. 13 § skollagen skyldiga att erbjuda gymnasieutbildning i form av 

specialutformade eller individuella program för de ungdomar som inte tagits in på något 

nationellt program i gymnasieskolan eller som avbrutit sådan utbildning” (Regeringen, 2007, 

s. 18).  

 

Det kommunala ansvaret är således att kontrollera individen både i bemärkelsen att hålla sig 

informerad om dennes sysselsättning och i bemärkelsen att säkerställa att denne följer de 

regler som finns gällande rätten till ersättning. Detta kontrollerande ansvar går att likna med 

individualiseringen där myndigheter i och med individens beroende av myndigheters hjälp får 

en ökad kontroll över individen (Jfr. Beck, 1998, s. 208f). Vidare har kommunen ett ansvar att 

erbjuda gymnasial utbildning vilket skulle kunna ses som myndigheters och institutioners 

hjälp till individen att bli mer anställningsbar, vilket går att koppla till individualiseringen där 

individen har ett behov av hjälp från myndigheter (Jfr. Beck, 1998, s. 208f). Begreppet 

anställningsbarhet är centralt för individualiseringen och den nya arbetsmarknaden. Begreppet 

syftar till individens förmåga att anpassa sin kompetens och sina kvalifikationer för att bemöta 

efterfrågan på arbetsmarknaden (Allvin, m.fl., 2006, s. 93). Även om dokumenten och 

texterna om Jobbgaranti för ungdomar uttalat lägger ansvaret på arbetsförmedlingen och 

kommunen går det att ana att det huvudsakliga ansvaret flyttas över till individen i praktiken.  

 Myndigheternas och institutionernas möjlighet att kontrollera individen kan kopplas till det 

individuella ansvaret eller snarare den individuella skyldigheten som ligger i att individen inte 

har rätt att: 

 
”1. Avvisa[…] någon aktivitet inom garantin eller någon annan arbetsmarknadspolitisk 

åtgärd, avvisa[…] ett erbjudande om lämpligt arbete utan godtagbara skäl eller inte 

redovisa[…] sina jobbsökaraktiviteter, 

2. missköt[a] sig eller stör[a] verksamheten […]” (Förordningen 2007:813 om Jobbgaranti 

för ungdomar, 12§). 

 

Individen har med andra ord en skyldighet att ställa upp på det åtgärder arbetsförmedlingen 

bedömer vara nödvändiga för att åtgärda problematiken. Om individen inte gör detta 

förekommer sanktioner i form av förlorad rättighet till ekonomisk ersättning vid fortsatt 

arbetslöshet (Regeringen, 2007, s. 9). För att vara berättigad myndigheters hjälp i form av 

ekonomisk ersättning och stöd i arbetssökandet är det tvång att delta i de aktiviteter som 

erbjuds samt att godta och följa de krav som ställs. Dessa krav och premisser skulle kunna 

liknas både med den myndighetskontroll och med det individuella ansvaret som är 
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karaktäristiskt för individualiseringen (Jfr. Beck, 1998, s. 120, 208f).  Beskrivningarna i 

dokumenten och texterna om Jobbgaranti för ungdomar poängterar att det är 

arbetsförmedlingen och kommunen som har ansvar men indirekt flyttas ansvaret över till 

individen. Detta då det dels är tvång att delta för att vara berättigad ekonomiskt stöd och för 

att individen måste anpassa sig, följa de regler och rutiner som finns samt godta 

arbetsförmedlingens bedömning av vad som är en lämplig åtgärd för att öka individens 

anställningsbarhet. Det kan uppfattas som motsägelsefullt att beskrivningarna i dokumenten 

om Jobbgaranti för ungdomar fastslår att ansvaret för åtgärderna ligger hos 

arbetsförmedlingen och kommunen samtidigt som ansvaret implicit beskrivs hamna på 

individen i praktiken. Denna konflikt gällande ansvarsfördelningen av lösningen på 

problematiken med ungdomsarbetslöshet kan förklaras av individualiseringen. Detta då det 

explicita ansvaret hos kommunen och arbetsförmedlingen kan kopplas till myndigheters 

funktion i form av stöd och kontroll medan det implicita ansvaret hos individen kan kopplas 

till det individuella ansvaret att trygga sin egen existens (Jfr. Beck, 1998, s. 120ff).  

 

Slutsatser 

Det har genomgående i dokumenten om Jobbgaranti för ungdomar framkommit indirekta och 

direkta beskrivningar av ungdomsarbetslöshet och lösningar på problematiken som kan 

härledas till centrala aspekter inom individualiseringen och den nya arbetsmarknaden (Jfr. 

Allvin, m.fl., 2006; Beck, 1998). I beskrivningarna i dokumenten är två sidor av 

problematiken framträdande, dels de strukturella orsakerna och dels det individuella ansvaret 

(Arbetsförmedlingens styrelse, 2012, s. 1; Förordning 2007:813 om Jobbgaranti för 

ungdomar; Regeringen, 2007, s. 15ff; SOU 2010:88, s. 27, 86). Orsaken till den omfattande 

ungdomsarbetslösheten beskrivs i grunden vara de strukturella förutsättningarna i form av 

ökade kompetenskrav, en flexibel arbetsmarknad och tillfälliga anställningar (Jfr. Allvin, 

m.fl., 2006, s. 10ff, 27ff, 46; Angelin, 2009, s. 24; Beck, 1998, s. 120; Regeringen, 2007, s. 

15ff; SOU 2010:88, s. 27, 86). Orsaksförklaringen kan även ses ur ett individperspektiv vilket 

resulterar i att orsaken till ungdomsarbetslösheten betraktas som individens bristande 

kompetens eller motivation söka arbete och att arbeta (Jfr. Allvin, m.fl., 2006, s. 10ff, 93; 

Beck, 1998, 120fRegeringen, 2007, s. 24; SOU 2010:88, s. 27, 86). De åtgärder som skildras 

till problematiken med ungdomsarbetslöshet utifrån dokumenten om Jobbgaranti för 

ungdomar är inriktade på att åtgärda orsakerna ur ett individperspektiv. Åtgärderna som 

beskrivs syftar till att göra ungdomen mer anställningsbar genom att motivera denne att söka 

arbete och arbeta alternativt att öka dennes kompetens för att på det viset anpassa individen 

efter den rådande strukturen (Jfr. Allvin, m.fl., 2006, s. 12ff, 27ff, 93; Beck, 1998, 120ff, 

208ff; Förordning 2007:813; Regeringen, 2007, s. 22; SOU 2010:88, s. 61, 86). 

Ansvarsfördelningen för att åtgärda och komma till rätta med den omfattande 

ungdomsarbetslösheten kan precis som orsaksförklaringarna ses skildras på både ett 

strukturellt och ett individuellt plan. Det strukturella ansvaret handlar om arbetsförmedlingens 

och kommunens ansvar att skapa förutsättningar, erbjuda möjligheter och ge stöd medan det 

individuella ansvaret handlar om det praktiska genomförandet att öka den egna 

anställningsbarheten och anpassa sig efter marknaden (Arbetsförmedlingens styrelse, 2012, s. 

1ff; Regeringen, 2007, s. 18ff; SOU 2010:88, s. 21). Sammanfattningsvis har beskrivningarna 

i dokumenten om Jobbgaranti för ungdomar i huvudsak kretsat kring de centrala aspekterna 

arbetsmarknadens strukturella förutsättningar och den individuella anställningsbarheten vilket 

är centrala delar av individualiseringen och den nya arbetsmarknaden (Jfr. Allvin, m.fl., 2006; 

Beck, 1998). Individualiseringen och den nya arbetsmarknaden kan därmed antas ha haft 

betydelse vid utformandet av dokumenten och insatsen Jobbgaranti för ungdomar.  
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Diskussion 

Följande avsnitt består av en avslutande diskussion gällande de slutsatser studien genererat. 

Studiens slutsatser diskuteras utifrån relevans för socialt arbete och eventuella 

förutsättningar som kan ha påverkat utfallet i studien. Vidare ges förslag till fortsatt 

forskning. 

  

De övergripande strukturella kraven och förväntningarna på individen som präglar den nya 

arbetsmarknaden har utvecklats utifrån individualiseringen. Karaktäristiskt för den nya 

arbetsmarknaden är det ökade individuella ansvaret, individens beroendeförhållande till 

myndigheter och myndigheters möjlighet att kontrollera individen (Beck, 1998, s. 120ff, 

208ff). Vidare har kraven på kompetens och utbildning blivit högre, samt att individen 

anpassar sig till arbetstillfällena som marknaden erbjuder. Detta har bidragit till att 

arbetsmarknaden är mer rörlig och flexibel (Allvin, m.fl., 2006, s. 10ff, 27ff). Dessa 

karaktäristiska drag och de förväntningar och krav som strukturen medför på individen har 

framträtt genomgående vid bearbetningen av samtliga dokument. De övergripande 

strukturerna har därmed visat tendenser till att ha betydelse för ungdomars förutsättningar att 

etablera sig på arbetsmarknaden, för synen på arbetslösa ungdomar och för utformningen av 

åtgärder till problematiken. Det är emellertid även tänkbart att den utveckling som sker i form 

av företags kostnadseffektivisering och marknadsanpassning påverkar den strukturella 

utvecklingen mot en individualisering. I genomförandet av föreliggande studie antogs 

utgångspunkten att det strukturella perspektivet var av betydelse för problematiken med 

ungdomsarbetslöshet. En fråga i efterhand blir således utifall denna utgångspunkt påverkat 

studiens resultat i form av att bekräftelse på denna hypotes styrt sökandet? Med anledning av 

att koderna som filtrerades ut ifrån materialet inte konstruerats utifrån den övergripande 

strukturen som präglar arbetsmarknaden utan skapades utifrån de nyckelord och teman som 

var återkommande i texten har bearbetningen möjliggjort för andra infallsvinklar. Tidigare 

forskning har även kunnat ge stöd åt vissa resultat som framkommit i studien. Detta gör 

sammantaget att resultatet i det stora hela kan anses vara fritt från subjektiv vinkling.  

 I resultat och analys har samtliga frågeställningar besvarats. Unga arbetslösa och 

ungdomsarbetslöshet lyfts i dokumenten fram som ett personligt och självförvållat problem i 

form av bristande kompetens eller bristande motivation och arbetsvilja. Tas denna 

orsaksförklaring ytterligare ett steg i granskning går det att finna en grundorsak till denna 

uppfattning. Uppfattningen har tydliga kopplingar till och kan förklaras av den rådande 

strukturen på arbetsmarknaden där individualiseringen har bidragit till ett ökat personligt 

ansvar och där kraven på kompetens, utbildning och attityder har fått en större betydelse 

(Allvin, m.fl., 2006, s. 10ff, 27ff; Beck, 1998, s. 120f).  Utifrån de orsaksförklaringar som 

lyfts fram i dokumenten följer förslag på lösningar som även dessa är på individnivå. 

Lösningarna är i första hand inriktade på att ta fram en handlingsplan, ge stöd, vägledning och 

coachning för att i sista hand inriktas på kompetensutveckling. Diskussionerna berör en 

kombination av krav, kontroll och stöd samt ger förslag till hur ungdomar kan motiveras att 

söka arbete genom hot om indragna eller reducerade ekonomiska ersättningar och åtgärder 

som tar upp stora delar av ungdomens fritid. Vid diskussionen om hur problematiken med 

ungdomsarbetslöshet ska lösas förläggs en stor del av ansvaret eller snarare skyldigheten på 

individen medan myndigheter, kommun och stat ska ansvara för att erbjuda aktiviteter och 

verktyg för att öka individen förutsättningar att åtgärda sin situation. Det är även här tydligt 

hur det individuella ansvaret ges ett stort utrymme i texterna vilket kan förklaras av och 

förstås utifrån Becks (1998, s. 120f) beskrivning av samhällsutvecklingen mot en 

individualisering. En annan förklaring till att orsaksförklaring och lösningar förläggs på en 
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individnivå är att det medför en mer genomförbar lösning då alternativet hade varit en 

förändring av de övergripande samhällsstrukturerna.  

 Ungdomsarbetslöshet är ett relevant problemområde för socialt arbete då det riskerar att 

bidra med att ungdomen hamnar i ett livslångt utanförskap som får negativa konsekvenser 

både för individen och för samhället i stort (Angelin, 2009, s. 10ff).  Det föreligger även en 

risk att det individuella ansvaret för arbetslösheten bidrar med ytterligare påfrestningar för 

individen som kan orsaka stress och psykisk ohälsa (Jfr. Angelin, 2009, s. 10ff; Beck, 1998, s. 

120). Ungdomsarbetslösheten skulle därmed kunna betraktas som en hälsorisk för den utsatta 

gruppen. Fynden i föreliggande studie är kanske framförallt intressanta för forskningsfältet 

inom socialt arbete. Utifrån resultaten om betydelsen av individens motivation och kompetens 

hade det varit intressant att granska vilka individuella faktorer som är mest avgörande för 

individens etableringsmöjligheter. Läggs för stort ansvar på individens motivation? Vidare 

skulle det vara intressant att granska de två sidorna av problematiken som framkommit. Vad 

ger bäst resultat – att anpassa individen efter strukturen eller arbeta med en 

strukturförändring? Att tonvikt läggs på att anpassa individen efter strukturen och inte vise 

versa skulle sannolikt kunna vara för att det är mer genomförbart. En strukturförändring 

skulle vara omfattande, ta lång tid, kräva mycket resurser och ett omfattande arbete. Det är 

förståeligt att insatserna riktas mot att anpassa individen till samhällsstrukturen men det bidrar 

också med ett budskap om att individen ska anpassa sig och att det är ett individuellt 

misslyckande att inte lyckas med denna anpassning. Det hade varit intressant med vidare 

forskning om alternativa lösningar på problematiken med ungdomsarbetslöshet eller forskning 

gällande andra tillvägagångssätt gällande anpassning av individen. Är det möjligt att arbeta 

förebyggande och stärka individen för att öka dennes förmåga att hantera arbetsmarknadens 

strukturella krav?  Det skulle även vara intressant att granska om särskillnaden mellan unga 

och vuxna när det gäller arbetsmarknadspolitiska åtgärder bidrar till eller reducerar skillnaden 

i sysselsättningsgrad mellan generationerna.  

 Det är viktigt att förhålla sig kritiskt till slutsatserna som framkommit i föreliggande studie 

då det material som studien bygger på har ett politiskt syfte. De beskrivningar som skildras 

har skapats i syfte att driva igenom politiska beslut vilket gör att det som belyses i texterna om 

Jobbgaranti för ungdomar kan ha vinklats. Utifrån detta är det ännu mer viktigt att studera 

problematiken vidare och granska ungdomsarbetslösheten utifrån olika perspektiv. 

Slutsatserna i studien bör därmed inte betraktas som en sanning utan endast som ett perspektiv 

på problematiken. Det hade varit fördelaktigt att ha andra perspektiv att jämföra denna studies 

slutsatser med för att skapa en mer nyanserad blid av situationen. En annan förutsättning som 

kan ha påverkat tillförlitligheten i slutsatserna är mina förkunskaper gällande området. Som 

författare till studien kan mina subjektiva värderingar färga hur jag uppfattar, tolkar och ser på 

materialet. Mina förkunskaper inom ämnet har varit ringa. Det som emellertid skulle kunna ha 

haft betydelse är min syn på arbetsförmedlingen, jag skulle inte beskriva min inställning som 

negativ däremot som kritisk. Med kritisk syn åsyftas ett ifrågasättande och granskande av 

verksamheten utifrån olika perspektiv. I genomförandet av studien har ett medvetet och aktivt 

avståndastagande från subjektiva värderingar och uppfattningar tagits för att undvika en 

subjektiv vinkling av studien.  
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