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Sammanfattning: 

Syftet med uppsatsen är att undersöka ungdomsarbetslösheten i Örebro kommun utifrån 

gymnasieelevernas egna åsikter och upplevelser.  

Min frågeställning ser alltså ut enligt nedan: 

Vad utmärker ungdomsarbetslösheten i Örebro kommun? 

 Hur stor andel av ungdomarna är arbetslösa? 

 Vilka drabbas av arbetslösheten? 

Hur ser gymnasieelever i Örebro kommun på sin framtid inom arbetsmarknaden? 

Uppsatsen bygger främst på enkäter som två gymnasieklasser svarat på och detta stärks upp 

av tidigare forskning som jag har ansett som användbar för att kunna svara på min 

frågeställning. 

Nedan följer resultatet av min undersökning: 

I Örebro kommun är det cirka 2 200 ungdomar i åldrarna 18-29 år som är arbetslösa och 

siffran ser ungefär likadan ut varje år. De ungdomar som drabbas är de som kommer från en 

familj där en eller båda föräldrarna är eller har varit arbetslösa, om en eller båda föräldrarna är 

från ett annat land eller om familjen någon gång fått hjälp i form av socialbidrag. Föräldrarnas 

egen situation spelar mycket stor roll för barnens framtid. 

Gymnasieeleverna i Örebro kommun ser olika på sin framtid, en stor del av dem är oroliga, 

dels på grund av den höga ungdomsarbetslösheten, men även för svårigheten att hitta ett jobb, 

svårigheten att skaffa sig erfarenheterna som krävs för att få ett jobb. Många ungdomar 

upplever även att gymnasieskolan inte har hjälpt till att förbereda dem inför arbetslivet. 
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1. Inledning 

 

Jag har valt att undersöka ungdomsarbetslösheten i Örebro kommun. Valet av ämne var enkelt 

eftersom jag anser att problematiken med arbetslösheten är väldigt intressant och viktig. 

Ungdomar får sällan göra sin röst hörd beträffande arbetslösheten och därför vill jag nu ge 

dem den möjligheten. Jag har arbetat på arbetsförmedlingen under fyra månader som en så 

kallad ”ungdomsjobbare” och jobbade då specifikt med ungdomar. En av uppgifterna bestod i 

att prata med ungdomar och hjälpa dem med jobbsökandet. Redan under arbetets gång kände 

jag att jag funnit mitt uppsatsämne. Jag ville helt enkelt undersöka ungdomsarbetslösheten 

och fördjupa mina tidigare kunskaper. 

Arbetslösheten bland ungdomar är något som diskuteras mycket i media, men hur stort är 

problemet i Örebro kommun? Hur ser gymnasieelever i Örebro på sin framtid? 

Den här uppsatsen kommer att handla om ungdomsarbetslösheten i Örebro kommun och hur 

dagens gymnasieelever upplever sin framtid på arbetsmarknaden. 

Arbetsförmedlingen som är Sveriges största förmedlare mellan arbetssökande och 

arbetsgivare har flera olika föreläsningar, mässor och andra tjänster som de erbjuder. Alla 

personer som är arbetssökande och är inskrivna hos arbetsförmedlingen finns i en databas 

som kallas för en Matchningsfunktion. Där matchas arbetssökande med rätt kompetens mot de 

lediga tjänster som finns i samma databas. 

Kanske kan en Baby-boom, som uppstår när många barn föds under samma år, (Bailey 2005, 

s.56) vara en bidragande faktor till ungdomsarbetslösheten. Arbetslösheten bland unga 

personer påverkas av antalet barn som fötts i samma årskull. Uppstår en baby-boom är risken 

stor att arbetslösheten kommer att bli hög bland dessa barn när de ska ut på arbetsmarknaden. 

Dock kan en generationsskiftning ske om de personer som samtidigt går i pension också 

tillhörde ett babyboom-år. 

Uppsatsen kommer att kopplas samman till viss del med vissa begrepp som används inom 

kulturgeografin som kan vara bidragande faktorer till ungdomsarbetslösheten. Därför är det 

även intressant ur ett kulturgeografiskt perspektiv att undersöka ungdomsarbetslösheten i 

Örebro kommun.   
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1.1. Syfte och frågeställningar 
 

Ungdomsarbetslösheten har länge varit ett problem. Syftet är att undersöka vilka ungdomar 

som drabbas av arbetslöshet samt se hur gymnasieeleverna upplever sin egen situation. 

Uppsatsen kommer att fokusera på hur gymnasieelever från två olika skolor och två olika 

inriktningar ser på sin framtid, samt vilka, enligt forskningen, ser som riskpersoner att bli 

arbetslös eller långtidsarbetslös. Jag kommer att använda mig utav gymnasieelevernas 

uppfattningar och deras egna tankar kring detta samt litteratur för att få svar på min 

frågeställning. 

Min frågeställning ser alltså ut enligt nedan: 

 

Vad utmärker ungdomsarbetslösheten i Örebro kommun? 

 Hur stor andel av ungdomarna är arbetslösa? 

 Vilka drabbas av arbetslösheten? 

Hur ser gymnasieelever i Örebro kommun på sin framtid inom arbetsmarknaden? 

 

2. Metod 
 

Uppsatsen kommer huvudsakligen att bygga på en enkätundersökning (bilaga 1) gjord med 

gymnasieelever i Örebro kommun från två olika klasser och olika skolor, Karolinska 

läroverket och Risbergska skolan. På Karolinska läroverket fick en samhällsvetenskaplig 

klass svara på enkäten och på Risbergska skolan en barn- och fritidsklass. Jag fick på så vis 

åsikter från både en teoretisk- och en praktisk utbildning. Eleverna i barn- och fritidsklassen 

från Risbergska skolan gick en yrkesinriktad utbildning och eleverna på Karolinska läroverket 

en studieförberedande. Klasserna var slumpmässigt utvalda och bestod av totalt 50 elever. Jag 

tog kontakt med lärare från skolor där jag personligen känner flera lärare och jag hade turen 

att få komma till två av dem. Eftersom uppsatsen ska ge en bild av gymnasieelevernas syn på 

hur ungdomsarbetslösheten ser ut i Örebro kommun ansåg jag att enkäter var det bästa 

allternativet att få fram informationen på. Jag valde att använda mig av en enkätmetod därför 

att jag behövde ett bredare underlag för att kunna dra mer generella slutsatser (Holme och 

Solvang 1991/1997, s.81). Intervjuer kunde ha gett mer detaljerade svar kring hur en person 

upplever ungdomsarbetslösheten. Men det hade inte gett svar på hur ungdomar generellt sett 
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ser på ungdomsarbetslösheten. Jag fick lov att dela ut enkäten under lektionstiden och 

stannade kvar tills alla eleverna fyllt i enkäten. Av de 50 elever som svarade på enkäten 

svarade alla eleverna på alla frågorna. Frågorna jag använde mig av i enkäten kom jag fram 

till via den tidigare forskningen samt min frågeställning. Vid utformningen av min enkät 

valde jag att ha den så kortfattad som möjligt eftersom det medverkar till ett högre deltagande, 

en alltför lång enkät kan få som följd att de tillfrågade inte orkar göra klart den vilket hade lett 

till ett högt bortfall (Holme och Solvang 1991/1997, s.173). Jag valde elever som gick sista 

året på gymnasiet på grund av att de står vid vägskälet mellan att studera vidare eller börja 

arbeta. Anledningen till att jag valde att fråga om kön var för att kunna jämföra om synen på 

ungdomsarbetslösheten varierade mellan de olika könen. Dessutom ville jag jämföra och se 

hur skillnaden såg ut när det kom till tankar kring vidare studier. 

Till en början var syftet att även intervjua några elever och på så vis få en djupare förståelse 

hur gymnasieelever upplever sin framtid och problematiken med ungdomsarbetslösheten. Jag 

insåg dock ganska snabbt att det inte skulle finnas tid till detta och valde därför att utveckla 

enkäten för att kunna göra en liknande analys. Uppsatsen kommer även att bestå av tidigare 

forskning kring ämnet. Den tidigare forskningen som jag valde var dels svensk dels utländsk 

litteratur. Jag använde mig även av en del kursliteratur från min utbildning för att på så vis 

koppla uppsatsen till delar av utbildningen. 

 

3. Disposition 
 

I nästa kapitel, kapitel fyra, kommer jag att redogöra för tidigare forskning. Jag kommer att gå 

igenom fyra olika hörnstenar för forskningen, arbetskraftsundersökning, begreppet arbetslös, 

ungdomsarbetslösheten i Sverige, den svenska skolan. 

Kapitel fem kommer att behandla hur ungdomsarbetslösheten ser ut i Örebro län för att sedan 

fördjupas i Örebro kommun. 

Kapitel sex berättar vad Arbetsförmedlingen är och erbjuder för tjänster. Bland annat går jag 

igenom CV-hjälpen och praktikmöjligheter. 

I kapitel sju redovisar jag min empiri och i samband med den analyserar jag även mina 

resultat. 
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I kapitel åtta redovisar jag resultatet och slutsatser på de frågeställningar jag ställde i 

inledningen. 

Kapitel nio diskuterar resultaten och möjlig utveckling för Arbetsförmedlingen, skolan samt 

ungdomarnas syn på arbetslivet. 

 

4. Tidigare forskning 
 

Värderingen av ett arbete och själva arbetsideologin ur ett idéhistoriskt perspektiv är något 

ganska nytt. Roland Paulsen (2010), doktorand i sociologi vid Uppsala universitet, jämför 

arbetsideologin med en lök. Den består av olika lager, där varje lager innehåller ett spår av 

olika myndigheter i samhället och som genom historien har bidragit till etableringen av 

arbetsideologin (Paulsen 2010, s.21). Via religionen såg människan arbetet som ett kall, något 

som var meningen, ödet. Men i och med industrialiseringen ändrades synen på arbete, från att 

vara ett kall till en plikt i varje människas vardag. Framväxten av välfärdsstaten har sedan lett 

till att synen på arbete gått från att vara en mänsklig plikt till en mänsklig rättighet. Varje 

människa har rätten till arbete och ekonomisk trygghet. Synen på arbetet idag är en blandning 

av alla dessa. (Paulsen 2010, s.21). Dagens syn på arbete skapar problem för politiker. 

Kommuner som har en stor ekonomisk ojämlikhet har också invånare med en minskad tillit 

till sina grannar och övriga invånare i kommunen (Pettersson & Lundåsen 2009, s.189).  

En tanke som framförs är att en baby-boom kan vara en bidragande faktor till en ökad 

ungdomsarbetslöshet. De barn som föddes i mitten av 1940-talet och mitten av 1960-talet 

brukar räknas till själva baby-boom-generationerna (Knox & Marston 1998/2010, s.88). 

Alltså de som idag är vuxna och har barn i tjugoårsåldern. De personer som föddes mellan 

1946 och 1964 har haft en stor demografisk påverkan på de europeiska samhällena, men även 

på de nordamerikanska (Knox & Pinch 1982/2010, s.9). Baby-boomen efter andra 

världskriget berodde inte på att varje kvinna födde fler barn, utan att fler kvinnor födde barn. 

Fler gifte sig när de var yngre än tidigare generationer och fick barn tidigt i relationen. 

Resultatet av detta är att det finns många som är runt fyrtioårsåldern och sextioårsåldern som 

har skapat och kommer även fortsättningsvis att skapa stora konsekvenser för befolkningen. 

Dessa konsekvenser var bland andra en livsstilsförändring som resulterade i ökad konsumtion 

och en stor efterfrågan av en välfungerande barnomsorg (Knox & Pinch 1982/2010, s.9-10). 
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Inom internationell forskning talar man mycket om begreppet locus of control, som översätts 

till svenska till kontroll-lokus, som kan delas in i antingen extern eller internt kontroll-lokus. 

När forskarna talar om extern kontroll-lokus menar de att personen som är arbetssökande tror 

att han/hon inte kan kontrollera eller påverka sin egen situation som arbetssökande, och 

skyller därför sin arbetslöshet på yttre faktorer. Intern kontroll-lokus däremot, handlar om att 

den arbetssökande personen kan se orsaken hos sig själv och skyller därför inte sin situation 

på yttre faktorer (Hammarström 1996, s.199). Att det finns många arbetssökande är inte den 

enda anledningen till jobbkrisen, som inte bara drabbat Sverige utan resten av världen också. 

Det finns även många personer som är undersysselsatta och oftast arbetar dessa inom sektorer 

där möjligheten till arbete kommer och går. Det kan bero på att arbetet är säsongsberoende, 

eller att arbetet är beroende av personal enbart vissa dagar eller veckor (Koser 2007, s.31). 

Aranki och Löf (2008) tar upp i sin forskning att i dagens Sverige visas det en ganska splittrad 

bild över arbetslösheten. ”…efterfrågan på arbetskraft har stigit snabbt samtidigt som många 

fortfarande befinner sig utanför arbetskraften.” (2008, s1). Aranki och Löf menar att det finns 

regionala olikheter på arbetsmarknaden, till exempel hur arbetskraftsefterfrågan och 

arbetskraftsutbudet ser ut på den specifika platsen. Det vanligaste sättet att beskriva 

arbetsmarknadens effektivitet är med hjälp av en så kallad ”matchningsfunktion”. Detta är en 

funktion Arbetsförmedlingen använder sig av som beskriver att möjligheten att hitta ett arbete 

påverkas av antalet personer som har hittat ett jobb, personer som alltså inte längre är 

arbetssökande, har påverkats av hur många som är arbetssökande och hur många vakanser, 

lediga tjänster, det finns (2008, s3) samt antalet sökande med rätt kompetens.  

Nils Karlsson och Ola Skånberg (2012) anser att dagens matchning i Sverige är begränsad och 

har blivit sämre under de sista årtiondena, detta trots att det kommit ny informationsteknik 

och många olika policyåtgärder som borde ha förbättrat hela matchningsprocessen (Karlsson 

& Skånberg 2012, s.55).   
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    Matchningsfunktionen: 

 

 

 

 

Figur 1: exempel på matchningsfunktion: Tre arbetssökande med rätt kompetens söker 

samma tjänst, men eftersom företaget bara söker en person, så har varje sökande bara 33% 

chans att få jobbet. Hade det bara varit en person med rätt kompetens hade chansen i princip 

varit 100% att få tjänsten
1
. 

 

Anne Hammarström (1996) skriver att ”I arbetslöshetens spår följer konsekvenser för dem 

som är kvar på arbetsmarknaden” (s.68), ett arbete betyder mycket mer för människan än vad 

vi kan tro. Att ha ett arbete att gå till varje dag uppfyller många olika behov som inte går att 

bytas ut mot något annat än just en arbetsplats. Ett arbete skapar en daglig struktur, den visar 

vem jag är – identitet, ett arbete ger människan en daglig social kontakt. Dessa punkter ingår i 

en så kallad behovsteori och används inom forskning om arbetslöshet. Behovsteorin bevisar 

dels behoven ett arbete uppfyller dels visar det vad en arbetssökande går miste om. 

(Hammarström 1996, s.70). 

 

4.1 Arbetskraftsundersökning 

 

Arbetskraftsundersökningarna (AKU) är en urvalsundersökning som Statistiska centralbyrån 

(SCB), utför. Den undersöker och beskriver utvecklingen som sker på den svenska 

arbetsmarknaden. Den riktar sig till den svenska befolkningen som är i åldrarna 15-74 år 

(SCB), tidigare räknade SCB åldrarna 16-64 år (Oscarsson & Grannas 2002, s.68). 

Åldersgruppen ändras för att anpassas till internationella regler. Med hjälp av AKU tar SCB 

varje månad fram ny information om hur sysselsättningen ser ut för denna åldersgrupp. Bland 

annat hur många som är sysselsatta respektive arbetssökande samt undersysselsatta. 

                                                           
1
 Gjord av Fredrik Sinkkonen utifrån Aranki & Löfs (2008) beskrivning. 

En tjänst 

 

En Arbetssökande                  En Arbetssökande                  En Arbetssökande 
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Information finns uppdelad inte enbart på ålder utan även kön, svensk och utländsk bakgrund. 

AKU presenterar jämförbara tabeller över månader, kvartal och år som gör det möjligt att dels 

få en bild av dagsläget men också en jämförelse över tid (SCB). AKU ger en tydlig bild över 

hur det ser ut när det gäller arbetsmarknadsutveckling. 

  

4.2 Begreppet ”arbetslös” 

Nationalencyklopedin (NE 2009) definierar ordet arbetslöshet så här: ”förhållande som råder 

när personer kan och vill arbeta samt är aktivt arbetssökande men inte finner arbete” (NE 

2009, s183). AKU:s definition på ordet ”arbetslös” lyder som följer: ”personer som under 

referensveckan inte var sysselsatta men ville och kunde arbeta och även sökt arbete (skulle ha 

sökt arbete men var tillfälligt förhindrade att söka) under de senaste fyra veckorna (inklusive 

referensveckan), personer som avvaktade nytt arbete med början inom fyra veckor” (SCB). 

 

4.3 Ungdomsarbetslösheten i Sverige 
 

När den senaste ekonomiska krisen nådde Sverige, drabbades vi ganska hårt, speciellt under 

år 2009. Då steg ungdomsarbetslösheten och den har inte direkt förbättrats, utan var under 

2009 och fram till 2012 i genomsnitt 23-25 procent vilket var mycket högre än arbetslösheten 

bland vuxna personer (Sahlén 2012, s.13).  

Statistiska centralbyråns arbetskraftsundersökning (AKU), från januari 2013, visar att det var 

153 200 ungdomar i åldrarna 15-24 år som var arbetssökande, 68 300 av dem studerade på 

heltid. Antalet män i åldrarna 15-24 år som var arbetssökande var under samma period 81 700 

stycken, varav 31 500 studerade på heltid. Antalet kvinnor i samma ålder och under samma 

period var 71 500 stycken, varav 36 800 studerade på heltid. 

Vi studerar allt längre idag än vad personer gjorde förr (Edling 2012, s.136). Under 1990-talet 

skedde en utveckling på arbetsmarknaden då näringslivet blev mer kunskapskrävande. Den 

största förändringen skedde inom de arbeten som inte krävde att den sökande skulle ha en 

högre utbildning än grundskolan (Oscarsson & Grannas 2002, s.71). Under 1999 var det 

knappt en tredjedel av arbetena som krävde detta, under år 1990 var det så många som 40 
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procent som hade detta som krav (Oscarsson & Grannas 2002, s.71). Bland de som var i 

arbete under år 1985 var det 40 procent som endast hade en grundskoleutbildning, cirka 20 

procent hade en eftergymnasialutbildning. Tittar man på hur det såg ut år 2010 var det bara 14 

procent av de som var i arbete som hade grundskoleutbildning som högsta utbildningsnivå 

och hela 38 procent av de som arbetade hade en eftergymnasialutbildning (Edling 2012, 

s.136). 

Risken att som ung bli arbetslös är olika beroende på vilken bakgrund man har, men även 

ålder och kön spelar roll (Bendetcedotter Persson & Ingelskog, s.3). Det finns ett tydligt 

mönster bland de som är arbetslösa. De kommer oftast från familjer (Bendetcdotter Persson & 

Ingelskog, s.3): 

1. Med en låg socioekonomisk status: Som barn vuxit upp med föräldrar som varit 

långtidsarbetslösa eller i en familj som fått hjälp i form av socialbidrag. Risken att bli 

långtidsarbetslös ökar om man har en kortare utbildning, högst gymnasialutbildning. 

2. Med en utländsbakgrund: Om man har utlandsfödda föräldrar löper man en stor risk 

att bli arbetslös, speciellt om man jämför barn med svenskfödda föräldrar. 

3. Från mindre bostadsorter: Ungdomar i stora städer, som Stockholm och Göteborg, 

har lägst risk att bli arbetslösa, i en medelstor stad som Örebro och Jönköping var 

risken högre att man som ungdom skulle bli arbetslös. Bor man i en liten bruksort eller 

industriort, har det visat sig vara betydligt högre risk att bli arbetslös än i de stora och 

medelstora städerna (Bendetcdotter Persson & Ingelskog, s.6-7). 

I en undersökning om arbetsgivarens val av personal som är gjord av Stefan Eriksson, Per 

Johansson och Sophie Langenskiöld (2012), fick nio stycken arbetsgivare fylla i en enkät som 

var uppbyggd som en anställningsintervju och på så vis kunde Eriksson, Johansson och 

Langenskiöld undersöka arbetsgivarnas val av personal, samt se om arbetssökande blir 

bortvalda på grund av diskriminering (Eriksson, Johansson & Langenskiöld 2012, s.6f). Det 

de kom fram till genom enkäten var att arbetsgivare ofta väljer bort ”sökande som är äldre, 

icke-européer, muslimer, judar, har flera barn, är överviktiga eller har en historik av 

sjukfrånvaro.” (Eriksson, Johansson & Langenskiöld 2012, s.1). 
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4.4 Den svenska skolan 
 

Som student kan det vara svårt att hitta ett arbete om man inte har andra erfarenheter än 

högstadiet och gymnasiet (OECD 2008, s.2). Organisation for economic co-operation and 

development (OECD) menar att den svenska grundskolans kvalitet inom ämnen som 

matematik och naturvetenskap kan förbättras men det är för få elever som intresserar sig för 

dessa ämnen. På gymnasienivå, anser OECD (2008), att skolan bör fokusera på att förbereda 

ungdomarna för själva arbetslivet till exempel genom att skapa fler arbetsplatskontakter.  

Malin Sahlén (2012)  skriver ” Det är allvarligt om gymnasieelever inte hittar extrajobb, 

eftersom extrajobb kan ge så stora fördelar senare. Man måste också inse att det är ett 

problem att studenter som vill arbeta, som kanske är färdiga med sina studier och läser 

vidare medan de söker arbete, inte kan hitta jobb” (Sahlén 2012, s.16). Ossian Wennström 

(2011) menar att det inte är en bra idé att studera enbart för att man inte hittar ett arbete. Om 

arbetslösheten är hög vet man aldrig när det kan bli ett ledigt jobb, samt att en sådan kris på 

arbetsmarknaden kan hålla i sig i flera år (Wennström 2011, s.86). OECD skriver i princip 

samma sak om arbetslösheten bland nyexaminerade. Dessutom anser OECD att om ungdomar 

studerar på en högre nivå, universitet, är det viktigt att ungdomarna slutför sin utbildning och 

snabbt kommer ut i arbetslivet (OECD 2008, s2). Väljer en lågutbildad person att inte studera 

vidare, påverkas deras sysselsättningsutrymme av fyra faktorer (Åberg 2002, s.56): 

1. Samhällets tillgång på lediga tjänster, men samtidigt måste alla de personer som också 

kan tänkas vilja ha tjänsten, oavsett ålder has i åtanke. 

2. Det spelar en stor roll hur många av de lediga tjänsterna som saknar högre 

utbildningskrav. 

3. Om företaget som har en ledig tjänst ägs av en person med en högre utbildning är 

risken stor att ägaren anställer någon med likartad utbildning.  

4. Möjligheten att få ett arbete som ligger över ens egen utbildningsnivå. 

Men för den som planerar att studera vidare efter gymnasiet är det viktigt att fundera igenom 

inriktningen på utbildningen, längden på utbildningen eller om utbildningens lärosäte spelar 

en stor roll (Wennström 2011, s.78). Marie Gartell och Håkan Regnét (Gartell och Regnét 

2011) gjorde 2005 en studie om sambandet mellan valet av studieort och den framtida 

inkomsten. De fann att kvinnornas val av studieort har betydelse för den framtida inkomsten. 

Detta samband fanns endast vid första anställningen efter avslutade studier. När kvinnorna 

sökte nästa anställning var arbetsorten lika viktig som studieorten. Även för männen var valet 
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av studieort viktigt och försvann inte helt när hänsyn även togs till arbetsort. Skillnaden 

mellan könen kan bero på att kvinnor oftare än män väljer att stanna kvar och arbeta på 

samma ort där de utbildat sig (Wennström 2011, s.78). Det finns även en stor skillnad mellan 

de olika inriktningarna på universiteten och den framtida inkomsten. De flesta utbildningar 

ger en bra inkomst efter avslutad utbildning, men det finns vissa utbildningar som nästan 

skapar en ekonomisk förlust, jämfört med om man valt att börja arbeta direkt efter gymnasiet 

(Ljunglöf 2011, s.30). Undersköterskor i Gotlands län, med tio års erfarenheter har en 

medellön på 19 040 kronor. Undersköterskor i Kronoberg län med nio års erfarenheter tjänar i 

genomsnitt 21 014 kronor i månaden (lönestatistik.se). 

Enligt OECDs undersökning från 2008 har Sverige en hög utbildningsnivå bland ungdomar, 

cirka 90 procent av svenska ungdomar har klarat gymnasiet och det är enligt OECD en högre 

nivå än i andra nordiska länder (OECD 2008, s.6). Ändå är den svenska 

ungdomsarbetslösheten utbredd över hela landet. Speciellt utbredd är ungdomsarbetslösheten 

bland lågutbildade och ungdomar med invandrarbakgrund. I Sverige minskade 

ungdomsarbetslösheten från 22,8 procent (2005) till 19,2 procent (2007) och fortfarande är 

ungdomsarbetslösheten två tredjedelar större i Sverige än i de andra nordiska länderna. OECD 

(2008 s.6) menar i sin undersökning att det är viktigt med ett utbildningssystem som hjälper 

alla ungdomar, oavsett vilken bakgrund de har, att utvecklas till sin fulla potential. Det 

kommer i sin tur leda till ett fortsatt välstånd och samtidigt kommer det att minska 

arbetslösheten bland ungdomarna (OECD 2008, s6). 

Ett stort problem för ungdomar i Sverige är övergången mellan skolan och arbetslivet. Att 

etablera sig och skapa kontakter på arbetsmarknaden är något som tar lång tid. Det finns ett 

glapp i de svenska skolornas utbildning och vad som efterfrågas ute i arbetslivet (Sahlén 

2012, s.79). I en rapport som är gjord av Institutet för arbetsmarknadspolitisk utvärdering 

(IFAU) skapas en bild av vikten för nyexaminerade studenter att få ett jobb för framtida 

ekonomin och samtidigt för själva sysselsättningen (Wennström 2011, s. 84). De kom i 

studien fram till att de nyexaminerade personerna från Stockholms eller Uppsala universitet 

(år 1991-1999), som skrivit in sig hos arbetsförmedlingen, fick en negativ effekt på den 

framtida inkomsten. När de i rapporten hoppade fram fem år, så hade samma personer cirka 

30 procent lägre inkomst än de personer som inte registrerat sig hos arbetsförmedlingen. Det 

kan dels bero på läget på arbetsmarknaden dels på arbetslöshetens längd. Själva resultatet i 

studien visade att det bästa man kan göra efter sin examen är att försöka hitta ett jobb, oavsett 

vilken nivå jobbet har. Det är alltid lättare att hitta ett jobb när man redan har ett (Wennström 



11 
 

2011, s.84f).  Minskar inte ungdomsarbetslösheten så kommer inte framtiden se speciellt ljus 

ut för ungdomarna och man kan ställa sig frågan ”vad som i förlängningen sker när fler och 

fler unga står utan jobb allt längre.” (Sahlén 2012, s.80) 

Enligt skolverkets statistik var det, i hela landet, 9 607 personer som valde att gå Barn- och 

fritidsprogrammet i gymnasiet med start år 2010, den årskull som tar studenten 2013. Av 

dessa 9 607 personerna var 74,41 procent kvinnor och 25,59 procent män(bilaga 3). 87,03 

procent av personerna hade svensk bakgrund och 12,97 procent hade utländskbakgrund 

(bilaga 4). På samhällsvetenskapligaprogrammet var det 49 335 totalt, där 61,16 procent var 

kvinnor och 38,84 procent var män (bilaga 3). 81,2 procent av dem som började på 

samhällsvetenskapligaprogrammet hade svensk bakgrund och 18,8 procent hade utländsk 

bakgrund (bilaga 4). De elever som tog studenten år 2012 var det 2 420 från Barn- och fritid, 

varav 77,11 procent kvinnor och 22,89 procent män. På Samhällsvetenskapligaprogrammet 

samma år var det 13 720 som slutförde gymnasiet, där 63,18 procent var kvinnor och 36,82 

procent var män (bilaga 5).  

 

5. Örebro län 
 

I åldersgruppen 18-24 år, var det, i mars 2013, 20,2 procent som var öppet arbetslösa och 

registrerade hos arbetsförmedlingen i Örebro län. Det var 3 481 ungdomar som var helt utan 

jobb eller som ingick i något av arbetsförmedlingens program (www.arbetsförmedlingen.se). 

Jämfört med Jönköpings län var det, i juli 2013, 3 262 ungdomar som var arbetslösa vilket 

motsvarar 14,4 procent av alla ungdomar i Jönköpings län. Jämfört med juli 2012 är det en 

ökning med 136 ungdomar (www.arbetsförmedlingen.se). Trots att Jönköpings län har haft en 

ökad ungdomsarbetslöshet var den, under samma period, i Örebro län 5,8 procentenheter 

högre. I Örebro län var siffrorna lika för ett år sedan och vanligtvis ser de likartade ut år efter 

år och är en av arbetsförmedlingens största utmaningar, enligt Annika Lyttbacka, 

arbetsförmedlingens chef i Örebro. Lyttbacka menar att ”det är mycket viktigt att alla aktörer 

hjälps åt för att våra ungdomar ska få en chans att komma in på arbetsmarknaden och visa 

vad de kan” (www.arbetsförmedlingen.se 2013). Utifrån Aranki och Löfs (2008) analys om 

den matchningsfunktion som används, är det ett problem bland gymnasieeleverna, att 

kompetensen och erfarenheterna saknas. 
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5.1 Örebro kommun 
 

Örebro kommun har tillsammans med arbetsförmedlingen i Örebro kommun startat ett 

projekt, matchning.nu som startades 25 februari 2013, för att ta ett ”krafttag mot 

ungdomsarbetslösheten” (www.matchning.nu). I Örebro kommun är det cirka 2 200 

ungdomar i åldrarna 19-29 år som är arbetslösa. Projektet innebär att en arbetsgivare får 

provanställa en ungdom, som är inskriven hos arbetsförmedlingen och är mellan 19-29 år i 

max tre månader utan kostnad för företaget. Urvalet fungerar som en vanlig 

matchningsfunktion, men databasen är enbart till för arbetssökande ungdomar 

(www.matchning.nu). Örebro kommun och arbetsförmedlingen i Örebro har som mål att 200 

ungdomar ska få en praktikplats och att minst 25 procent av ungdomarna ska få en fast tjänst 

efter eller under praktikens gång (www.matchning.nu). 

Procentuellt kom ungdomarna i Örebro kommun ut snabbare i arbetslivet under år 2011 

jämfört med år 2009. Siffrorna syftar på andelen gymnasieelever som kom ut på 

arbetsmarknaden två år efter att de slutat på gymnasiet. Under år 2009 var det 26,4 procent, av 

de elever som två år efter avslutad gymnasieutbildning, som hade ett arbete. Under år 2011 

låg siffran på 28,2 procent. Ser man på den totala sysselsättningen, de som arbetar eller 

studerar två år efter gymnasiet, ser siffran annorlunda ut. Under år 2009 var det 66,1 procent 

av eleverna som antingen studerade vidare eller hade hittat ett arbete efter studenten. Under år 

2011 hade det skett en ökning på 0,4 procentenheter och siffran låg då på 66,5 procent (bilaga 

2). 

 

6. Arbetsförmedlingen Örebro: 
 

Arbetsförmedlingen i Örebro hjälper arbetssökande personer med att finna ett arbete. Deras 

viktigaste uppgift är att vara en förmedlare mellan den arbetssökande personen och 

arbetsgivaren. 
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Ett vanligt misstag bland många personer är tron på att Arbetsförmedlingen ska ge dem ett 

arbete när de kommer dit, när de i själva verket är en mötesplats mellan arbetsgivare och 

arbetssökande.
2
 

Arbetsförmedlingens tjänster: 

Förutom att vara en mötesplats mellan arbetssökande och arbetsgivare erbjuder 

Arbetsförmedlingen många andra tjänster och fyra av de tjänsterna är: 

 CV-hjälpen 

 Föreläsningar 

 Mässor 

 Praktik 

CV-hjälpen: 

Om man som arbetssökande är osäker på hur man skriver ett CV eller om man inte har ett CV 

över huvudtaget kan man få hjälp av CV-experter som håller i en föreläsning/work shop om 

CV-skrivning. Tips och råd blandat med utbyte av egna erfarenheter är det som gör denna 

tjänst populär. 

Föreläsningar: 

Arbetsförmedlingen i Örebro erbjuder en mängd olika föreläsningar, till exempel ”jobba 

utomlands”, ”motivationsföreläsningar” och ”att lyckas på en anställningsintervju”. 

Mässor: 

Varje vecka kan man som arbetssökande träffa arbetsgivare på Arbetsförmedlingen i Örebro. 

”Jobbchansen”. Dit kommer arbetsgivare som söker personal för att träffa möjliga framtida 

medarbetare. Cirka en gång per år arrangeras en jobb-mässa, där flera olika företag medverkar 

och många arbetssökande har chansen att finna ett jobb. 

Praktik: 

Om man som arbetssökande känner att man har för lite arbetslivserfarenheter eller kanske inte 

hittar ett jobb, kan en praktikplats vara rätt. Arbetsförmedlingen hjälper till med att hitta en 

praktikplats som hjälper den arbetssökande att utöka sitt CV, samt få chansen till ett 

extrajobb, tillsvidare- eller fast anställning. 

                                                           
2
 6. Arbetsförmedlingen Örebro, skrivet utifrån Fredrik Sinkkonens egna arbetserfarenheter på 

Arbetsförmedlingen i Örebro Kommun. 
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7. Enkät redovisning 
 

I en enkätundersökning som jag gjorde med 50 gymnasieelever, från två olika skolor och två 

olika program, där alla eleverna svarade på enkäten, blev resultatet enligt nedan: 

Den ena klassen, Samhällsvetenskapligt program, på Karolinska läroverket bestod av 21 

elever i åldrarna 18 till 19 år, Hela 18 av dem ansåg att det var svårt att hitta ett arbete och 10 

av dem kände sig oroliga över den höga ungdomsarbetslösheten. Något jag ansåg intressant 

var att 16 elever upplevde att gymnasieskolan inte hade förberett dem inför arbetslivet. Trots 

det upplever 13 av dem att de känner sig redo för arbetslivet. Den andra klassen som svarade 

på min enkät var Barn- och fritidsprogrammet på Risbergskaskolan, som bestod av 29 elever i 

åldrarna 18-21 år. Majoriteten av eleverna i den klassen svarade att de skulle jobba efter 

gymnasiet, trots att bara var fyra elever redan hade ett jobb. En av frågorna i enkäten var om 

de visste vad arbetsförmedlingen gör/erbjuder, 60 procent av alla 50 elever som deltog i 

enkätundersökningen visste precis vad arbetsförmedlingen gör/erbjuder och 40 procent visste 

det inte. 

 

 

Figur 2: Känner du att din gymnasieskola har förberett dig inför arbetslivet? 

 

                                                      17%       

                                        8%                             32% 

 

                                                           43% 

 

Källa: Egen enkät 

En fråga handlade om eleverna känner att deras gymnasieskola har förberett dem inför 

arbetslivet och resultatet blev att 43 procent svarade nej och 32 procent svarade ja. 

Könsuppdelat visade det sig att det var fler kvinnor än män som ansåg att skolan inte hade 

förberett dem inför arbetslivet, 15 kvinnor och nio män upplever och känner att skolan inte 

Antal: 50 st 
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har förberett dem inför arbetslivet. Dock var det lika många män som kvinnor som kände att 

skolan har förberett dem, nio kvinnor och nio män svarade ja på frågan. Bland männen svaren 

jämt fördelat på frågan, nio som svarade ja och nio som svarade nej. Bland kvinnorna skiljde 

sig fördelningen åt, då det var sex fler som ansåg att gymnasieskolan inte hade förberett dem 

inför arbetslivet än de som ansåg att skolan hade förberett dem. 

Den tidigare forskningen om ämnet ungdomsarbetslöshet överensstämmer med elevernas, de 

som deltog i undersökningen, svar. Eleven i citatet nedan upplever att skolan aldrig har lärt 

denne något om ungdomsarbetslösheten eller hur man ska hantera situationen om man hamnar 

där. ”Min skola har aldrig lärt mig någonting om det eller hur jag ska hantera det.” 

Enligt enkätundersökningen så är 43 procent av de tillfrågade elevernas svar som 

överensstämmer med OECD, om att den svenska gymnasieskolan måste utvecklas och bli 

bättre på att förbereda ungdomarna inför arbetslivet. Jag hade förväntat mig att en högre andel 

skulle svara ja, då de elever som studerar vid Risbergskaskolan har praktiktillfällen inom 

utbildningen. Många av eleverna kanske kan ha upplevt att de inte fick arbeta under 

praktiken, utan mer hjälpa till på arbetsplatsen.   

 

Figur 3: Vad ska du göra efter gymnasiet? 

 

                                                 18%                

                                                                            29% 

                                            

                                                         53% 

 

Källa: Egen enkät 

Trots den höga ungdomsarbetslösheten och behovet av att fler ungdomar väljer att studera 

vidare, visar diagramet att 53 procent av eleverna svarade att de skulle direkt ut i arbetslivet, 

29 procent svarade att de skulle studera vidare och 18 procent av de som deltog visste inte vad 

de skulle göra efter gymnasiet. Delar man upp svaren ytterligare, för att se fördelningen 

Antal: 50 st 
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mellan könen, dominerar kvinnorna både på valet av att studera vidare och att börja jobba. 16 

kvinnor svarade att de skulle jobba direkt efter gymnasiet och tio män. Nio kvinnor svarade 

att de skulle studera vidare på en högre nivå efter gymnasiet och endast fem män skulle 

studera vidare. 

Ungdomsarbetslösheten har länge varit ett problem och det är viktigt att de som studerar 

vidare på universitet eller högskola får komma ut i arbetslivet direkt efter avslutade studier. 

Tidigare forskning visar att det är viktigt eftersom det kan drabba personerna ekonomiskt i 

framtiden. I en undersökning som gjordes på elever som gick på Stockholms- och Uppsalas 

universitet visade att de studenter som tagit examen och skrivit in sig hos arbetsförmedlingen 

och inte hittat något arbete, hade några år senare en lägre lön än de som fick jobb direkt efter 

examen. 

 

 

Figur 4: Om du ska jobba – Har du redan ett jobb? 

 

 

   42% 

                                            58% 

 

 

Källa: Egen enkät 

En av underfrågorna till frågan vad eleverna ska göra efter gymnasiet, var om de redan hade 

ett arbete. 53 procent av eleverna svarade att de skulle jobba, men enbart 42 procent av dem 

hade ett jobb och 58 procent av dem hade inget jobb. OECD menar att unga människor som 

inte har några erfarenheter kan ha svårare att få ett jobb. En av gymnasieeleverna som deltog i 

enkätundersökningen skrev en kommentar om just ungdomars erfarenheter: ”Det känns som 

att vi ungdomar inte blir prioriterade på grund av ålder och brist på erfarenheter. Men 

erbjuds inte heller någon möjlighet att kunna få den erfarenheter som krävs. Det blir en ond 

Antal: 50 st 
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cirkel.” Arbetsförmedlingen i Örebros nystartade projekt Matchning.nu är tänkt att hjälpa 

ungdomar att få erfarenheter samt möjligheten till en anställning. 

 

Figur 5: Känner du dig orolig/förvirrad över din framtid? 

 

                                                     22% 

            36% 

 

                                                           42% 

 

Källa: Egen enkät 

Det skiljer bara 6 procentenheter mellan de som känner sig oroliga över sin framtid och de 

som inte känner sig oroliga alls. 22 procent av eleverna vet inte hur de känner över sin 

framtid. 

En elev som väljer att inte studera på gymnasiet eller universitet och inte hittar ett arbete 

omgående, kommer få det till viss del svårare att hitta ett arbete i framtiden. Har man för få 

erfarenheter, som många av gymnasieeleverna som deltog i enkätundersökningen ansåg att de 

hade, så minskar även chansen att få ett jobb som har högre krav, uppfyller man inte 

företagens kompetenskrav kommer jobbet gå till någon som uppfyller dem. Mycket hänger på 

om man kan se problemet hos sig själv (intern kontroll-lokus) eller om man anklagar någon 

annan eller yttre faktorer (extern kontroll-lokus) för sin situation. Ser man att problemet ligger 

hos sig själv är man också medveten om att man inte kommer få ett jobb genom att sitta och 

vänta, utan man måste ge sig ut på arbetsmarknaden och själv leta efter ett arbete. Risken för 

personer som inte ser problemet hos sig själv, har en stor risk att hamna helt utanför 

arbetsmarknaden. Är en person arbetssökande, så drabbas man inte bara ekonomiskt, utan 

även psykiskt. Man går miste om en daglig rutin och daglig social kontakt, vilket till slut leder 

till att man inte bryr sig och placeras inom forskningen som ”extern kontroll-lokus”. 

 

Antal: 50 st 
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Figur 6: Känner du dig orolig på grund av den höga ungdomsarbetslösheten?  

(Följdfråga till de som svarade ”ja” på föregående fråga) 

 

 

                                                     14% 

 

                                           18%                            68% 

 

 

Källa: Egen enkät 

Av de 36 procent som svarade att de var oroliga/förvirrade över sin framtid, var det 68 

procent som kände sig oroliga på grund av den höga ungdomsarbetslösheten. Trots detta 

svarade större delen av eleverna att de skulle jobba efter avslutad gymnasieutbildning. 

”Det är en hög ungdomsarbetslöshet, och det är klart att det blir ett orosmoment för många 

unga som kanske inte ska plugga vidare, eller som behöver ett extrajobb medan de studerar. 

Men, vissa jobb är relativt lättillgängliga (men kanske mindre roliga) som städare eller 

telefonförsäljare.” 

Är det så att personen, citatet ovan, menar att gymnasieelever är kräsna och inte är villiga att 

ta vilket jobb som helst? Paulsen (2010) skrev om människans värdering av ett arbete, vikten 

av ett välbetalt arbete. Utifrån citatet så styrker det Paulsens (2010) idé om värderingen av en 

persons arbete. Personen skriver även i sin kommentar att ”…det är klart att det blir ett 

orosmoment för många unga som kanske inte ska plugga vidare eller som behöver ett 

extrajobb medan de studerar…” som kan kopplas ihop med det som Hammarström (1996) 

skriver om att ”I arbetslöshetens spår följer konsekvenser för dem som är kvar på 

arbetsmarknaden” (s.68) och att ett arbete har större betydelse för människan än rent 

ekonomiskt, det fyller ett behov som bland annat social kontakt samt en daglig struktur 

(Hammarström 1996, s.70). 

Antal: 18 st 
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Ungdomsarbetslösheten är ett problem, inte bara i Örebro utan i hela Sverige. Utifrån arbetet 

med en matchningsfunktion, samt aktörernas krav på arbetssökandes kompetens, skapar det 

ett problem bland de arbetssökande ungdomarna. Utifrån enkätundersökningar från två 

gymnasieskolor i Örebro kommun så kom det fram att många ungdomar upplever att de inte 

har de erfarenheter som företagen kräver, samtidigt som en osäkerhet finns på grund av den 

höga arbetslösheten bland ungdomarna. Lyttbacka, menar att det är viktigt att aktörerna 

öppnar upp sig och är villiga att även ta in unga människor, som får visa vad de kan och även 

att de är villiga att lära sig.  

OECD (2008) anser att den svenska skolan behöver utvecklas, att gymnasieelever ska bli 

förberedda på arbetslivet, dels via praktik. Örebro kommun har tillsammans med 

arbetsförmedlingen i Örebro tagit ett stort steg genom den nya satsningen matchning.nu, som 

går till på samma sätt som den traditionella matchningsprocessen, det som skiljer är att 

matchning.nu enbart riktar sig till arbetssökande ungdomar. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 7
3
: En jämförelse mellan de skolor, Karolinskaläroverket – Samhällsvetenskapliga programmet 

och Risbergskaskolan – Barn- och fritidsprogrammet, som medverkade i enkätundersökningen. 

Det Samhällsvetenskapligaprogrammet på Karolinska läroverket är en teoretisk utbildning 

och Barn- och fritidsprogrammet på Risbergska skolan är en praktisk utbildning. Det är 

                                                           
3
 Sammanställningen är gjord av Fredrik Sinkkonen utifrån gymnasieelevernas enkätsvar. 
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ganska stora skillnader mellan programmen i svaren på alla frågorna, vilket man kan se i figur 

7. 

 

1. På den första frågan, om eleverna känner att deras gymnasieskola har förberett dem inför 

arbetslivet, svarade 22 procent ja och 74 procent nej på Karolinska läroverket, på Risbergska 

skolan var det 62 procent som svarade ja och 24 procent som svarade nej. Det kan bero på att 

inom barn- och fritidsprogrammet ingår det praktik inom utbildningen, vilket det inte gör i 

samhällsvetenskapliga programmet. 

 

2. På frågan vad de ska göra efter gymnasiet svarade 39 procent från Karolinska läroverket att 

de skulle jobba, 45 procent att de ska studera vidare och 15 procent var osäkra på vad de ville. 

Eleverna på Risbergska skolan svarade att det var 52 procent som skulle jobba, 35 procent 

som skulle studera vidare och 13 procent som inte visste vad de ville göra. 

 

3. De som svarade att de skulle jobba efter gymnasiet fick svara på en underfråga. Har du 

redan ett jobb? 56 procent av eleverna som skulle jobba efter gymnasiet på Karolinska 

läroverket hade redan ett jobb och endast 19 procent från Risbergska skolan hade redan jobb. 

 

4. På samhällsvetenskapliga programmet var det 55 procent av eleverna som var 

oroliga/förvirrade över framtiden och 33 procent från barn och fritidsprogrammet. 

 

5. 69 procent av eleverna på Karolinskaläroverket kände sig oroliga på grund av den höga 

ungdomsarbetslösheten, noll procent kände sig inte alls oroliga och 31 procent visste inte om 

oron berodde på ungdomsarbetslösheten. Av eleverna på Risbergskaskolan var det 64 procent 

som var oroliga på grund av det, 36 procent var inte alls oroliga på grund av 

ungdomsarbetslösheten och noll procent visste inte om oron berodde på 

ungdomsarbetslösheten.  

Sammanfattningsvis kan man se tydliga skillnader mellan elevernas svar, tillexempel punkt 

tre, där 56 procent av eleverna från Karolinska läroverket svarade att de redan hade ett arbete 

och endast 19 procent från Risbergskaskolan hade ett arbete. Samtidigt syns det även tydliga 

likheter mellan elevernas svar, exempelvis punkt 5 där 69 procent av eleverna på Karolinska 

läroverket känner sig oroliga på grund av den höga ungdomsarbetslösheten och 64 procent 

från Risbergska skolan känner likadant.  
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Siffrorna på ungdomsarbetslösheten varierar mycket, beroende på om man ser på SCBs siffror 

eller om man tittar på arbetsförmedlingens. SCBs AKU undersökning räknar in personer i 

åldrarna 15-74 år, även studenter och enligt deras siffror var det i januari 2013 153 200 

ungdomar i åldrarna 15-24 år som var arbetssökande, då studerade 68 300 av dem på heltid.  

Arbetsförmedlingen ser enbart till de som är inskrivna hos dem. Men ungdomsarbetslösheten 

har enligt arbetsförmedlingen blivit bättre, trots att siffrorna visar att det är i princip lika 

många ungdomar som är inskrivna varje år. I Örebro län var det 3 481 som var inskrivna hos 

arbetsförmedlingen som heltidsarbetssökande eller som ingick i något av deras program och i 

Örebro kommun är siffran cirka 2 200 arbetssökande ungdomar i åldrarna 19-29 år. 

Det är flera faktorer som påverkar om en person är i riskzonen att bli arbetslösa eller till och 

med långtidsarbetslösa, en faktor är de personer som har föräldrar som är födda i ett annat 

land, en annan är var i Sverige man bor, bor man i stora städer som Stockholm minskar risken 

att bli arbetslös eller långtidsarbetslös. Bor man däremot i en medelstor ort, som Örebro, så 

ökar risken något att hamna i den situationen. Människor som bor på mindre bruksorter och 

industriorter har en hög risk, jämfört med de som bor i en stor stad eller i en medelstor stad, 

att bli arbetslös. Ytterligare en faktor är att det spelar en stor roll vilken socioekonomisk 

bakgrund man har. Om en person växer upp i en familj med socialbidrag eller där någon eller 

båda föräldrarna själva har varit långtidsarbetssökande, ökar risken att man själv blir det 

också. I en undersökning, som var uppbyggd som en arbetsintervju i enkätform, gjord av 

Eriksson, Johansson och Langenskiöld, där nio arbetsgivare deltog, visar det sig att 

arbetsgivare väljer bort personer som är äldre, personer som har många barn, som är 

överviktiga, har en hög sjukfrånvaro från andra jobb. Det kan även spela roll vilken religion 

man har (Eriksson, Johansson & Langenskiöld 2012, s.1 & s.6). 

Ungdomsarbetslösheten i Örebro län uppgick till 20,2 procent i mars 2013, i åldersgruppen 

18-24 år. För att få en bättre uppfattning om antalet, var det så många som 3 481 ungdomar 

som var arbetssökande eller ingick i något av arbetsförmedlingens program i Örebro län. 

Siffran ser ungefär likadan ut år från år och är en av de stora utmaningarna 

arbetsförmedlingen har, säger arbetsförmedlingens chef i Örebro, Lyttbacka 

(arbetsförmedlingen 2013). Arbetslösheten bland ungdomarna, 19-29 år, i Örebro kommun 

ligger på cirka 2 200 ungdomar (matchning.nu). Dessa ungdomar är de som är inskrivna hos 

arbetsförmedlingen i Örebro kommun. Den totala sysselsättningen, två år efter avslutad 

gymnasieutbildning, var under år 2009 66,1 procent. Det vill säga de som antingen hade valt 

att studera vidare eller hittat ett arbete. Under år 2011 ökade sysselsättningen med 0,4 
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procentenheter och 66,5 procent av eleverna som var sysselsatta inom två år efter avslutad 

gymnasieutbildning (bilaga 2). 

 

8. Slutsatser 
 

I början av uppsatsen tar jag upp mitt syfte och frågeställning - att undersöka 

ungdomsarbetslösheten i Örebro kommun och hur upplever gymnasieeleverna sin egen 

situation. Genom min undersökning och den tidigare forskningen som jag har redogjort för, så 

har jag kommit fram till följande svar på mina frågor: 

Vad utmärker ungdomsarbetslösheten i Örebro kommun? 

Hur stor del av ungdomarna är arbetslösa? Vilka drabbas av arbetslösheten? 

I Örebro kommun är det cirka 2 200 ungdomar i åldrarna 18-19 år som är arbetslösa och 

siffran ser ungefär likadan ut varje år. De ungdomar som drabbas är de som kommer från en 

familj där en eller båda föräldrarna är eller har varit arbetslösa, om en eller båda föräldrarna är 

från ett annat land eller om familjen någon gång fått hjälp i form av socialbidrag. Föräldrarnas 

egen situation spelar mycket stor roll för barnets framtid. 

 

Hur ser gymnasieeleverna i Örebro kommun på sin framtid på arbetsmarknaden? 

Gymnasieeleverna i Örebro kommun ser olika på sin framtid, en stor del av dem är oroliga, 

dels på grund av den höga ungdomsarbetslösheten, men även för svårigheten att hitta ett jobb, 

svårigheten att skaffa sig erfarenheterna som krävs för att få ett jobb. Många ungdomar 

upplever även att gymnasieskolan inte har hjälpt till att förbereda dem inför arbetslivet. 
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9. Diskussion:  
 

Det som förvånade mig under uppsatsens gång var att det inte var fler av eleverna som deltog 

i min enkätundersökning, som såg ungdomsarbetslösheten som något oroande. Även att det 

var många av eleverna som studerade på Risbergska skolan, Barn- och fritidsprogrammet, 

som ansåg att de inte kände sig förberedda för arbetslivet, trots att praktik var något som 

ingick i utbildningen. Hela 36 procent av de 50 eleverna som fyllde i enkäten oroade sig för 

framtiden. Men av de 36 procent som var oroliga, var 68 procent oroliga på grund av den 

höga ungdomsarbetslösheten. 68 procent låter väldigt mycket, men när man tänker på att det 

är 68 procent av de 36 procent som svarade att de var oroliga, så minskar mängden genast. 

Det låga antalet som var oroliga på grund av den höga ungdomsarbetslösheten förvånade mig. 

I enkäten hade jag även en fråga om eleverna visste vad arbetsförmedlingen gör/erbjuder, där 

40 procent svarade nej på frågan. Arbetsförmedlingen har kanske en utmaning att försöka nå 

ut bättre till ungdomar och prata med dem om deras tjänster och möjligheten av att få hjälp 

via dem om man inte hittar ett arbete på egen hand. Arbetsförmedlingen bör kanske föreläsa 

på gymnasieskolorna för alla sista års elever. 

Det är många elever som anser att de är förberedda och som ska jobba efter studierna, men 

samtidigt saknar de ett jobb eller tankar på att studera vidare. Min uppfattning är att större 

delen av gymnasieeleverna inte alls är förberedda för arbetslivet. Den uppfattningen har jag 

på grund av att många elever upplevdes som osäkra dels när jag förklarade vad enkäten 

handlade om och dels när de svarade på enkätfrågorna. Jag ser det som att den höga 

ungdomsarbetslösheten beror på okunskap och höga krav bland många unga. Många vill ha 

ett välbetalt och roligt jobb, men dessa är inte enkla att få utan de får man efter mycket slit. 

Både i OECDs rapport och av eleverna framhålls vikten av att utveckla skolan. Jag håller med 

om detta, eleverna bör få möjlighet till praktik oavsett om man går på en teoretisk eller 

praktisk utbildning, oavsett om det är en eller tre veckor, något som verkligen skulle hjälpa 

dem i framtiden. Att skaffa sig erfarenheter som ung är svårt och jag tror att om arbetspraktik 

ingick i utbildningen på alla program skulle många elever bli hjälpta. När jag gick igenom alla 

enkätsvar så var det vissa resultat som jag fastnade vid, till exempel att det var så många 

elever från båda skolorna som skulle arbeta direkt efter gymnasiet. Det var förvånande att det 

var så många från Samhällsvetenskapliga klassen som redan hade jobb, trots att de går en 

teoretisk utbildning förvånade mig också. I synnerhet om man jämfört med barn- och 
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fritidsklassen där många också skulle jobba, men inte hade något jobb, trots att praktik ingår i 

utbilningen.   

Eftersom man inom forskningen i princip vet vilka ungdomar som ligger i riskzonen till 

arbetslöshet, till och med långtidsarbetslöshet, borde man kunna förhindra det. Det som 

OECD (2008, s6) skriver om att man ska se varje individ och uppmuntra denne till att bli den 

bästa som han/hon kan bli tror jag är viktigt. Att lärarna ser varje individ utifrån dennes bästa 

förmåga och kanske till och med kan vara till viss del flexibel. Med flexibiliteten syftar jag på 

andra lösningar än att bli tvungen att läsa en viss bok, att läraren kan kompromissa med 

eleven. 

Jag nämner matchningsprocessen i början av uppsatsen, något som jag kände till sedan 

tidigare, men under uppsatsens gång insåg jag att sättet att arbeta med matchningsfunktionen 

är något som behöver utvecklas för att ungdomar ska få en möjlighet att komma ut till 

företagen. Det som Örebro kommun tillsammans med arbetsförmedlingen i Örebro har gjort, 

matchning.nu, är en smart idé att ge ungdomar erfarenheter samt en möjlighet till arbete. Men 

samtidigt undrar jag om det kanske skulle finnas ett smartare sätt, kanske låta alla elever få 

möjlighet till praktik under gymnasiet, som jag nämner tidigare i diskussionen. Kanske kan 

matchningsfunktionen utvecklas så att ur varje urval slumpas en ungdom som får möjlighet 

att komma på en arbetsintervju, oavsett om denne uppfyller alla krav som ställs på den 

arbetssökande eller ej. 

 Jag tror även att många ungdomar glömmer bort erfarenheter som de kanske har. Har man till 

exempel suttit i elevrådet eller varit tränare för ett knattelag, så ses det som väldigt bra 

erfarenheter, som visar på bland annat ansvarstagande. Enligt mig behöver ungdomarna 

utbildas i hur arbetslivet fungerar, hur man skriver cv och var man kan hitta jobben. 

En av anledningarna som jag tar upp i uppsatsen är att en baby-boom kan vara en orsak till 

den höga ungdomsarbetslösheten. Jag tror faktiskt att det bidrar till stor del till problematiken 

kring ungdomsarbetslösheten. En viktig faktor är antalet barn som föds och hur många som 

går i pension det året som barnen ska ut i arbetslivet. Är det nästan lika många personer som 

går i pension som ska ut i arbetslivet, så skapas inte några problem. Skulle det däremot vara 

dubbelt så många som ska ut i arbetslivet, så säger det sig nästan själv att de arbeten som 

finns inte räcker till alla. 
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Att ungdomar vars föräldrar har varit eller är långtidsarbetslösa har en större risk att själva 

hamna i samma situation, var något som jag redan innan misstänkte, men som blev bekräftat 

med hjälp av Bendetcdotter Persson och Ingelskogs rapport. Deras rapport förklarade även att 

barn och ungdomar med en eller båda föräldrar från ett annat land, har en större risk att bli 

arbetslösa. Men det som verkligen var intressant med rapporten, enligt min mening, var 

jämförelsen av hur ungdomsarbetslösheten ser ut i stora städer jämfört med mellan stora 

städer samt bruks- och industriorter. Att arbetslösheten var lägre i de storstäderna förvånade 

mig. Jag hade förväntat mig att de medelstora orterna skulle ha den lägsta 

ungdomsarbetslösheten. Eftersom invånarantalet är lägre, dock inte lika lågt som i en 

bruksort. Följaktligen är det alltså färre som söker de vakanta tjänsterna men fortfarande finns 

ett stort antal arbetsmöjligheter. 
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Örebro Universitet                                                                                                          Bilaga 1. 

HumUS – institution 

Kulturgeografi C 

Enkät C-uppsats 

 

Enkäten går ut på att få en djupare förståelse hur gymnasieelever ser på sin framtid på 

arbetsmarknaden.  

Enkäten kommer ta några minuter att fylla i och kommer att hjälpa mig mycket i min studie. 

Enkäten är anonym och kommer att behandlas konfidentiellt.  

 

1. Kön Man Kvinna  

 

2. Ålder: …………………………. 

 

3. Har du haft ett sommarjobb eller extrajobb? Ja          Nej 

 

4. Anser du att det är svårt att hitta ett arbete? Ja          Nej 

 

5. Vad ska du göra efter gymnasiet? Jobba Plugga vidare

                 Vet ej 

 

6. Om du ska jobba vidare:  

 

Har du redan ett jobb? Ja          Nej 

 

Ska du söka jobb?                           Ja          Nej          Vet ej 

 

7. Om du ska plugga vidare:  

 

Ska du plugga på universitet?          Ja          Nej Vet ej 

 

Ska du plugga på folkhögskola?          Ja          Nej          Vet ej 

 

Annat?          Ja          Nej          Vet ej 

 

8. Känner du dig orolig/förvirrad över din framtid?          Ja          Nej          Vet ej 

 

Vänd sida-> 
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9. Om du svarade ja på fråga 8…                                                                           Bilaga 1. 

 

Beror det på att du inte vet vad vill?          Ja          Nej          Vet ej 

 

Beror det på oron att inte hitta ett jobb?          Ja          Nej          Vet ej 

Känner du dig orolig på grund av den höga ungdomsarbetslösheten?           

                                                      Ja          Nej          Vet ej                                                                    

 

10. Har du ett CV?          Ja          Nej          Vet ej 

 

11. Känner du att du har många erfarenheter?          Ja          Nej          Vet ej 

 

12. Känner du att din gymnasieskola har förberett dig för arbetslivet?          Ja          Nej          

Vet ej 

 

13. Vet du vad arbetsförmedlingen gör/erbjuder?          Ja          Nej          

 

14. Har någon av dina föräldrar varit arbetslösa? Ja          Nej          Vet ej 

 

Är någon av dina föräldrar arbetslösa?          Ja          Nej          Vet ej 

 

15. Känner du dig beredd för arbetslivet?          Ja          Nej          Vet ej 

 

16. Kommentarer angående ungdomsarbetslösheten:  

 

………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………… 

 

 

 

 

 

Tack för din medverkan!                                                                                                    

Fredrik Sinkkonen 



31 
 

Bilaga 2. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A
rn

e
 S

a
lo

m
o
n
s
s
o
n
, 

u
td

a
ta

a
n
a
ly

ti
k
e
r 

Ö
re

b
ro

 k
o
m

m
u
n
, 

F
ö
rv

a
lt
n
in

g
s
k
o
n
to

r 

F
ö
rs

k
o
la

 o
c
h
 s

k
o
la

 o
c
h
 

G
y
m

n
a
s
ie

fö
rv

a
lt
n
in

g
  

B
o
x
 3

1
1
0
0
, 

7
0
1
 3

5
 

Ö
re

b
ro

 

0
1
9
-2

1
1
5
8
0
, 

0
1
9
-

2
1
1
0
0
0
 (

k
u
n
d
tj

ä
n
s
t)

 

a
rn

e
.s

a
lo

m
o
n
s
s
o
n
@

o
re

b

ro
.s

e
 

W
e
b
b
p
la

ts
 

w
w

w
.o

re
b
ro

.s
e

 

mailto:arne.salomonsson@orebro.se
mailto:arne.salomonsson@orebro.se
http://www.orebro.se/


32 
 

Bilaga. 3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Skolverket - Elever på program eller anknytning till program fördelat efter kön, läsåret 2010/11 Tabell 

4A 

http://www.skolverket.se/statistik-och-analys/statistik/2.4391/2.4392/skolor-och-elever-i-

gymnasieskolan-lasar-2010-11-1.124788 
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Bilaga 4. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elever på program eller anknytning till program fördelat efter svensk och utländsk bakgrund samt 

kön, läsåret 2010/11 Tabell 4C 

http://www.skolverket.se/statistik-och-analys/statistik/2.4391/2.4392/skolor-och-elever-i-

gymnasieskolan-lasar-2010-11-1.124788 
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Bilaga 5. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elever som slutfört gymnasieskolan läsåret 2011/12 efter program eller anknytning till program i 

gymnasieskolan. Tabell 1A 

http://www.skolverket.se/statistik-och-analys/statistik/2.4391/2.4395 


