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SA M M A N F A T T NIN G  
Ungdomsarbetslösheten i Sverige är i förhållande till den totala arbetslösheten, i landet, hög 
och är en av svenska regeringens högst prioriterade frågor inom arbetsmarknadspolitiken. För 
att komma in på arbetsmarknaden idag måste du visa dig anställningsbar. Syftet med denna 
studie är att undersöka vad kommunala arbetsgivare har för uppfattning om arbetslösa 
ungdomars anställningsbarhet. Syftet konkretiseras med hjälp av tre frågeställningar som 
syftar till att se vad betydelsen av deltagandet i aktiva arbetsmarknadsåtgärder har för 
anställningsbarheten, samt vad gymnasieexamen och de personliga egenskaperna betyder för 
anställningsbarheten. Studien utgår från en kvalitativ forskningsansats och besvarar syftet 
utifrån åtta kommunala arbetsgivares uppfattningar om arbetslösa ungdomars 
anställningsbarhet. Resultatet visar att anställningsbarhet enligt de kommunala arbetsgivarna 
är betydelsen av erfarenheter, kompetenser och utbildning. Studien visar även att praktik i en 
kommunal arbetsmarknadsåtgärd, vars syfte är att ge arbetslivserfarenhet, inte nödvändigtvis 
kan likställas med arbetslivserfarenhet. Deltagandet i en kommunal arbetsmarknadsåtgärd kan 
minska anställningsbarheten, likaså kan avsaknaden av en gymnasieexamen försvåra chansen 
till en anställning och en individs personliga egenskaper anses avgörande. Därför uppfylls 
heller inte den grundläggande anställningsbarheten.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Nyckelbegrepp: arbetsmarknadsåtgärd, ungdomsarbetslöshet, gymnasieexamen, 
anställningsbarhet 
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A BST R A C T  
Youth unemployment in relation to overall unemployment is high and is one of the Swedish 

ur market policy. The purpose of this study is to investigate 
what idea the municipal employers have of unemployed youths´ employability. The purpose 
is embodied by three questions, designed to see what importance of participation in active 
labour market programs, upper secondary school diploma and personality have on 
employability. The study is based on a qualitative research approach and answers the purpose 
with eight municipal employers' perceptions of unemployed young people's employability. 
The result indicates that employability, according to the municipal employers, is the 
importance of experience, skills and education. The results also indicate that the internship in 
a municipal labour market program, which aims to provide work experience, cannot be 
equated with each other. Participation in a municipal labor market program could reduce 
employability, as well as the lack of an upper secondary school diploma reduces the chance of 
an employment. The personality of an individual that is considered crucial for employment 
does not meet the requirements of the essential employability. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
K eywords: labour market programs, youth unemployment, upper secondary school diploma, 
employability  
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1. Inledning 
Ungdomar som varken arbetar eller studerar i världen ökar markant och är idag ett globalt 
problem. Ungdomsarbetslösheten utgör cirka 40 procent av hela världens arbetslösa, vilket 
innebär att ca 74 miljoner ungdomar står utanför arbetsmarknaden (International Labour 
Organization (ILO) 2013).   
 
Arbetslösheten bland ungdomar är i förhållande till den totala arbetslösheten hög i Sverige. 
Närmare 13,3 procent av Sveriges ungdomar i åldersgruppen 18-24 var arbetslösa under 2015, 
respektive 7,8 procenten som utgjorde arbetslösheten för gruppen 16-64 (Arbetsförmedlingen 
2016). Ungdomsarbetslösheten är en av svenska regeringens högst prioriterade frågor inom 
arbetsmarknadspolitiken och ett av målen fram till år 2020 är att Sverige ska ha lägst 
ungdomsarbetslöshet i Europa (Delegationen för Unga till Arbete (DUA) 2016).  
 
Trots höga siffror om ungdomsarbetslöshet är det idag de lägsta siffrorna på åtta år och har 
sedan 2014 sjunkit med 3,1 procent (Arbetsförmedlingen 2016; Regeringen 2016). Det är 
främst bland ungdomar som arbetslösheten varierar till antal, vilket kan beror på att 
konjunkturförändringar främst tycks drabba ungdomar och att antalet arbetstillfällen har ökat 
under senaste året. Ungdomsarbetslöshetens låga siffror 2015 kan även förklaras med hjälp av 
att årskullarna har minskat (DUA 2016). De ungdomar som står längst ifrån arbetsmarknaden 
är bland annat utrikesfödda, funktionsnedsatta och ungdomar som saknar fullständiga 
gymnasiebetyg. Dessa tre grupper tenderar inte att påverkas av de samhälleliga faktorer som 
beskrivits ovan men riskerar att bli ett samhälleligt problem (DUA 2016).  
 
Arbetsmarknadens krav på gymnasieexamen ökar i samma takt som gruppen ungdomar vilka 
saknar fullständiga gymnasiebetyg. Saknaden av gymnasieexamen kan orsaka psykosociala 
problem för dessa individer genom att de riskerar att hamna i arbetslöshet. De senaste åren har 
individer utan gymnasieexamen varit överrepresenterade bland Sveriges alla arbetslösa och 
utgör cirka 20  25 procent, vilket innebär att en stor del ungdomar varje år lämnar skolan 
utan att uppfylla arbetsmarknadens minimikrav på utbildning, som i de flesta fall är 
gymnasieexamen (Nilsson & Svärd, 2013; Sahlén, 2012:100-101; Statens Offentliga 
Utredningar (SOU) 2013:74). Kommunerna i Sverige har ett stort ansvar för arbetslösa 
ungdomar och särskilt de som avbryter sin gymnasieutbildning innan 20-års ålder (SOU 
2013:13). I arbetsplatsannonser på platsbanken, i den undersökta kommunen, kräver 76 
procent av 150 stycken arbetsgivare gymnasie- eller likvärdig utbildning vid anställning och 
överlag krävs det även högskole- eller universitetsexamen (Arbetsförmedlingen 2016).  
 
Sverige har sedan 1930-talet varit pionjärer när det gäller arbetsmarknadsåtgärder och anses 
vara en modell för låga arbetslöshetsnivåer. Detta trots att de flesta arbetsmarknadsåtgärderna 
först implementerades i Sverige under 1960-talet. Åtgärderna var vid detta tillfälle främst till 
för vuxna men det fanns möjligheter för ungdomar att delta. Åtgärder som var riktade till 
ungdomar kom först på 1980-talet (Nekby, 2008; Sianesi, 2008; Engdahl & Forslund, 2016).  
 
Av de totalt 13,3 procent arbetslösa ungdomar mellan 18-24 är det cirka 58 procent som deltar 
i någon form av arbetsmarknadsåtgärd (Arbetsförmedlingen 2016). Engdahl & Forslund 
(2016) beskriver problematiken kring deltagandet i arbetsmarknadsåtgärder i ung ålder och 
menar att det senarelägger deras övergång till arbete. Enligt SOU (2013:74) finns 
det bristfällig kunskap om effekterna av dessa åtgärder och om det verkligen bidrar till en 
ökad chans till anställning.  
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För att få ett arbete idag ska individen vara anställningsbar, vilket enligt Gillberg (2015:38ff) 
innebär att individen själv ansvarar för att framhäva sig och bli anställd. Detta ansvar handlar 
främst om att vara attraktiv på arbetsmarknaden och möta de krav som arbetsgivaren har. 
Anställningsbarhet blir allt viktigare med arbetsmarknadens stora fokus på individens sociala 
färdigheter och kompetenser (Gillberg, 2015:40-49; Berglund, 2009:34-35). 
Anställningsbarhet menar Cerna och Dalin (2012) är svårt att tillämpa på de grupper av 
människor vilka står långt ifrån arbetsmarknaden. Forskning kring anställningsbarheten hos 
arbetslösa ungdomar, vilket är en grupp vilka står långt ifrån arbetsmarknaden, är bristfällig 
och det är därför av intresse att undersöka hur arbetslösa ungdomar uppfattas vara 
anställningsbara.  

1.1 Syfte 
Syftet med denna studie är att få en förståelse för vad kommunala arbetsgivare har för 
uppfattning kring anställningsbarheten hos arbetslösa ungdomar. 

1.2 F rågeställningar 
 Hur anser arbetsgivare att deltagandet i kommunala arbetsmarknadsåtgärder påverkar 

anställningsbarheten hos arbetslösa ungdomar? 
 

 Vad har gymnasieexamen för inverkan på ungdomars anställningsbarhet i ett 
arbetsgivarperspektiv?  

 Vilken betydelse har personliga egenskaper på ungdomars anställningsbarhet i ett 
arbetsgivarperspektiv? 

1.3 Avgränsningar 
Kommuner i Sverige bär ett större ansvar för arbetslösa ungdomar i samhället samt för 
fullföljande av gymnasieutbildning. Det innebär att kommuner har ett större åtagande och 
därför genomförs studien i en kommun och inte ett privat företag. Studien representerar 
kommunala arbetsgivares uppfattning och inte arbetslösa ungdomarnas uppfattning. Detta för 
att anställningsbarheten hos arbetslösa ungdomar kan påverkas av arbetsgivares syn på dem. 
Klass, genus och etnicitet är aspekter vi förhåller oss till, men studiens fokus ligger på 
arbetslösa ungdomar mellan 18 och 25 med utgångspunkt i gymnasieexamen och deltagandet 
i arbetsmarknadsåtgärder.  
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2. T eori/Tidigare forskning 
I detta kapitel presenteras tidigare forskning samt den teori som är relevant för studien.  

2.1 A ktiv arbetsmarknadspolitik i Sver ige 
Den aktiva arbetsmarknadspolitiken syftar till att genom åtgärder få arbetslösa att aktivt 
arbeta för en sysselsättning. Det är bland annat utbildning, praktik och arbetsförmedling. 
Detta skiljer sig från de passiva arbetsmarknadsåtgärder som är bidrag av olika slag för att 
individen ska klara sig ekonomiskt (Olofsson & Wadensjö, 2009:12).   
 
Det finns ett flertal arbetsmarknadsåtgärder som används i Sverige. Genom en uppdelning går 
det att kategorisera dessa utifrån arbetsmarknadsutbildning, subventionerad sysselsättning och 
förmedlingsverksamhet. De åtgärder som ungdomar ofta deltar i kategoriseras under 
subventionerad sysselsättning, men har även inslag av utbildning och förmedlingsverksamhet 
där ungdomarna lär sig skriva CV, får yrkesvägledning och andra insatser i hur man söker 
arbete. Fram till år 2007 hade kommunerna det huvudsakliga ansvaret för alla 
ungdomsprogram. Idag heter det nga  och Arbetsförmedlingen är den 
drivande parten som i samverkan med kommunen placerar ut ungdomarna i olika åtgärder 
efter kartläggning. Ytterligare en olikhet är att det idag fokuseras mer på stöd och 
förmedlingsverksamhet och på uppföljning av individens försök att få sysselsättning samt ett 
mer välplanerat och långsiktigt arbete med de ungdomar som får ersättning. Tanken är att 
avveckla utbetalningen av ersättning och att få ut ungdomarna i någon typ av sysselsättning 
(Forslund & Vikström, 2010:17-21). Ungdomar utför även praktik som kategoriseras under 
subventionerad sysselsättning. Tanken med praktiken är att ungdomen inte tar den ordinarie 
personalens arbetsuppgifter och på så vis tränger ut dem, utan får andra uppgifter (Forslund & 
Vikström, 2010:37-41).  

2.2 Kommunala arbetsmarknadsåtgärder 
Enligt förordningen om samverkan som trädde i kraft den 3:e augusti 2015, ska kommuner 
och Arbetsförmedling samverka för att minska ungdomsarbetslösheten. Kommunala 
arbetsmarknadsåtgärder är statligt finansierade genom stadsbidrag vilket endast betalas ut 
under förutsättning att ett samarbete mellan parterna sker (Svensk författningssamling (SFS) 
2015:502).  
 
I regeringens Delegation för Unga till Arbete beskrivs många olika typer av kommunala 
arbetsmarknadsåtgärder för ungdomar mellan 16-24 år och några av dem syftar till att komma 
ut i verksamheter för att se hur de fungerar och för att få arbetslivserfarenhet. Ungdomskraft 
är en sådan åtgärd och den syftar till att vägleda ungdomarna, få dem i praktik eller bara att de 
har samtal om sin framtid. De ungdomar som får delta i denna åtgärd är de som varken arbetar 
eller studerar och de som har avbrutit sin gymnasieutbildning. En annan kommunal 
arbetsmarknadsåtgärd är Prova-på-platser, vilket regleras av lokala överenskommelser och går 
ut på att ungdomar erbjuds att både utföra praktik och att vara anställd i en offentlig 
organisation. Perioden delas upp i tre månader vardera och har som syfte att ungdomen ska få 
en inblick i hur det fungerar i en offentlig organisation, samt få referenser och 
arbetslivserfarenheter (DUA 2016).  
 
Tidigare forskning inom området kommunala arbetsmarknadsåtgärder tas upp av Anders 
Forslund och Oskar Nordström Skans (2006) i en rapport för Institutet för 
Arbetsmarknadspolitisk Utvärdering, IFAU, som är ett forskningsinstitut under 
näringsdepartementet i Uppsala, om hur ungdomar hjälps av arbetsmarknadspolitiska 
program. Rapporten fokuserar på skillnader i hur grupper av arbetslösa behandlas annorlunda 
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beroende på ålder, med tonvikt på kommunala arbetsmarknadsprogram. Syftet med rapporten 
är att undersöka om arbetslösa ungdomars deltagande i arbetsmarknadspolitiska program 
bidrar till en snabbare övergång till arbete för dem. Deras resultat visade att de 
lönesubventionerade programmen i allmänhet ledde till arbete, till skillnad från tidigare 
studier som visar att likvärdiga program har negativ effekt. Deras resultat av 
förmedlingsinsatser visade sig vara positiva medan resultaten från utbildningsprogram var 
blandade. När Forslund och Nordström Skans (2006) redovisar de förväntade effekter av 
deltagandet i arbetsmarknadsprogram påpekar de att inte bara deltagandet i programmet kan 
få effekter på arbetslösheten, utan även förväntan om ett framtida deltagande kan ha påverkan 
på effekterna. Hur den arbetslösa förväntar sig att bli påverkad av deltagandet och avsikten 
med deltagandet spelar stor roll i effekterna. De menar att om deltagandet ses som negativt 
och ett slöseri med tid, blir arbetssökandet mer aktivt men om deltagandet ses som något 
positivt minskar den arbetslösas arbetssökande. De menar vidare att ett program som visar på 
mindre bra effekter och som är mindre attraktivt för de arbetslösa skapar bättre förutsättningar 
för arbeten innan programstart. Effekterna av deltagandet i arbetsmarknadsprogrammen mäts 
under programtiden och efter programmets slut, vilka effekter som visas efter programmet 
beror på hur väl den arbetslösa blir rustad med motivation och kompetens för 
arbetsmarknaden samt vilka förmedlingsinsatser som finns efter programmets slut. Forslund 
och Nordström Skans (2006) redovisar uppskattade effekter av att delta i utbildningsprogram 
jämfört med praktikprogram. Två år efter programslut visar effekterna av deltagarnas 
sysselsättningar, inkomster och socialbidragstagande att utbildning är bättre än praktik i flödet 
till arbete. Sammanfattningsvis visar resultatet av studien att arbetsmarknadsåtgärder för 
ungdomar förkortar arbetslöshetsperioderna. Dessa effekter är dock kortlivade och visas 
främst i ett tidigt stadie av arbetslösheten. Ytterligare resultat visar att de kommunala 
arbetsmarknadsåtgärderna för ungdomar fungerar sämre både på kort och lång sikt än AMS 
program när det gäller sysselsättning och flödet till arbete. De kommunala 
arbetsmarknadsåtgärderna för ungdomar leder ofta till utbildning. 

2.3 E ffekter av aktiva arbetsmarknadsåtgärder i Europa 
I en forskningsstudie av Marco Caliendo och Ricarda Schmidl, IZA Journal of Labor Policy, 
Potsdam universitet, Tyskland har resultat av arbetsmarknadsåtgärder för arbetslösa 
ungdomar i Europa 2013 utvärderats. Studien utvärderar de vanligaste aktiva 
arbetsmarknadsåtgärderna för att se vilka effekter dessa åtgärder visar på kort sikt. Dessa 
åtgärder var; utbildning, förmedlingsverksamheter, subventionerade anställningar och 
offentligt finansierade sysselsättningsprogram. Studien visar resultat av att 
förmedlingsverksamheten är den arbetsmarknadsåtgärd som har flest positiva effekter på 
arbetslösa ungdomar och deras chanser på arbetsmarknaden. Utbildning och subventionerade 
anställningar visar på blandade effekter, medan de offentligt finansierade 
sysselsättningsprogrammen visar mer negativa effekter eller inga effekter alls för 
ungdomarna. Denna typ av arbetsmarknadsåtgärd visar sig inte vara tillräcklig för att förbättra 
och öka chanserna på arbetsmarknaden för ungdomarna på kort sikt (Caliendo & Schmidle, 
2016). De beskriver i studien att de offentligt finansierade sysselsättningsprogrammen har till 
syfte att skapa arbetstillfällen, ge oerfarna arbetslösa ungdomar arbetslivserfarenhet och göra 
dem bekanta med arbetslivet. En möjlig effekt av denna arbetsmarknadsåtgärd kan vara att 
sökandet av riktiga arbeten minskar, vilket kan vara ett svar på varför denna åtgärd inte har 
några effekter alls eller negativa effekter av att öka ungdomars chanser på arbetsmarknaden 
(Caliendo & Schmidle, 2016). 
 
En forskningsstudie gjord av Anita Tisch och Joachim Wolff, International Journal of 
Sociology and Social Policy, Nürnberg, Tyskland, visar vilken effekt deltagandet i 
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arbetsmarknadsåtgärdsprogram har för den upplevda självförmågan hos deltagare. De 
analyserar ett specifikt program i Tyskland som syftar till att deltagarna ska vara sysselsätta 
samtidigt som de får arbetslivserfarenhet. Forskarna menar att även Sverige har likvärdiga 
arbetsmarknadsprogram till de som analyseras här och som syftar till att ge 
arbetslivserfarenhet. Resultatet visade på att deltagarnas upplevda självförmåga inte 
förbättrades av att delta i programmet, Tisch och Wolff (2015) menar att detta 
arbetsmarknadsprogram är utformat för att öka anställningsbarheten hos individer med svaga 
anställningsmöjligheter och inte för att öka den upplevda självförmågan. Den upplevda 
självförmågan beskriver en persons kapacitet och utgör även ett sätt att mäta förmågan att lösa 
problem, slutföra uppgifter och uppnå mål och är en central del i individers 
anställningsbarhet. I det moderna arbetslivet har allt ansvar flyttats från att vara ett 
gemensamt tänkande till att helt och hållet ligga på den enskilda individen. Den upplevda 
självförmågan är viktig i dagens arbetsliv menar Tisch och Wolff (2015). 

2.4 Gymnasieskolan i Sver ige 
Den svenska gymnasieskolan består, enligt en bilaga till SOU:s långtidsutredning 2011, av 
nationella-, yrkes- och individuella program. De nationella programmen är de som är 
studieförberedande för högskola och universitet och yrkesutbildning är de program som syftar 
till att vara förberedande inför framtida arbete som till exempel vårdprogrammet och 
fordonsprogrammet. De individuella programmen är för de elever som inte fått fullständiga 
betyg på grundskolan och behöver läsa upp sina betyg för att få börja på en nationell- eller 
yrkesutbildning. Det är ca 99 procent av ungdomarna som slutat grundskolan och går vidare 
till gymnasiet, vilket är frivilligt (Lindahl, 2010:109-114). En fullständig gymnasieexamen 
innebär att en individ har 2500 poäng (varav 2250 är godkända) på ett nationellt 
gymnasieprogram. Individen måste ha fått godkänt i ämnena; svenska, engelska och 
matematik. Ett annat krav är att individen ska ha gjort ett gymnasiearbete och fått det godkänt 
(Skolverket 2016). 
 
I Statens Offentliga Utredningar (2013) om ungdomar utanför gymnasieskolan presenteras att 
det varje år är cirka 30 000 ungdomar som avbryter sin gymnasieutbildning och cirka 17 000 
ungdomar i åldersgruppen 16-19 som varje år varken studerar eller arbetar. Det är även ca 
2000 ungdomar varje år som inte går från grundskola till gymnasieutbildning. 
(Arbetsförmedlingen 2016; SOU 2013:74) 
 
I en rapport om ungdomar som avbryter eller inte slutför sin gymnasieutbildning beskrivs det 
av Statens Offentliga Utredningar, 2013, att den grupp ungdomar som varken studerar eller 
arbetar riskerar att hamna i ett långvarigt utanförskap. Deras förutsättningar för att komma in 
på arbetsmarknaden och få en sysselsättning ser väldigt olika ut i kommunerna runt om i 
Sverige. Detta på grund av att kommuners tolkning och uppfattning över sitt ansvar, gällande 
erbjudande av gymnasieutbildning för de ungdomar som står utanför gymnasieskolan, ser 
väldigt olika ut (SOU 2013:13). Kommunerna har ett informationsansvar som innebär att de 
är skyldiga att hålla sig informerade om huruvida de ungdomar i kommunen som inte har fyllt 
20 år och som inte fullgjort sin skolplikt är i sysselsättning eller inte. Detta i syfte att i tid 
kunna erbjuda individanpassade åtgärder för att främst få tillbaka dem till utbildning. 
Gymnasieskolorna är skyldiga att rapportera till hemkommunen om en elev avbryter sin 
skolgång och det är skolverket som har tillsynsansvar för informationsansvaret. År 2006 
utförde skolverket en rapport som konstaterade brister i hanteringen av informationsansvaret 
som kommunerna har. Det var mindre än 50 procent av Sveriges kommuner som visade sig ha 
en upprättad handlingsplan för arbetet med dessa ungdomar (SOU 2013:13).  
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Tidigare forskning av Bäckman, Jakobsen, Lorentzen, Österbacka och Dahl (2011) för 
Institutet för Framtidsstudier tar de upp problemen med övergången från skola till arbete. 
Syftet med rapporten Dropping out in Scandinavia är att titta på skandinaviska ländernas 
statistik när det gäller avbruten gymnasieutbildning med yrkesinriktning och jämföra dessa 
med varandra, men också att analysera skillnaderna mellan effekterna på arbetsmarknaden, 
när individer har avbrutit sin utbildning. Bäckman et al (2011) tar upp svårigheterna att 
komma in på arbetsmarknaden efter avbruten utbildning, vilket ökar risken att bli arbetslös på 
kort och lång sikt. Resultatet från studien visar att trots höga siffror på avbruten 
gymnasieutbildning med yrkesinriktning i Sverige, är de flesta sju år senare i någon typ av 
sysselsättning, bland annat utbildning på högre nivå. Sverige har ett välfungerande system 
som fångar upp de ungdomar som är utanför arbetsmarknaden. Ungdomarna har möjlighet att 
studera på vuxenutbildning för att komplettera sina gymnasiebetyg (Bäckman et al, 2011).  
 
Enligt en rapport från Arbetsförmedlingen (2013) tenderar arbetslösa ungdomar att vara 
strukturarbetslösa, det vill säga att de inte möter arbetsmarknadens krav på kompetens. År 
2012 saknade en fjärdedel av de inskrivna ungdomarna på Arbetsförmedlingen, mellan 18-24 
år, gymnasieexamen och det har ökat under de senaste åren. I vissa kommuner utgör gruppen 
med kort utbildning 40 procent av arbetslösa ungdomar (Nilsson & Svärd, 2013). 

2.5 Ungdomsarbetslöshet  
Ungdomsarbetslösheten i Sverige är hög enligt en rapport från Arbetsförmedlingen (2013) 
och skiljer sig från äldres arbetslöshet i flera avseenden. Ungdomar har svårare att etablera sig 
på arbetsmarknaden och det förekommer därför fler korta arbetslöshetsperioder för ungdomar 
än hos äldre. Däremot är långtidsarbetslösheten högre bland de äldre. Arbetslösheten är cirka 
fyra gånger högre för ungdomar som för äldre. En förklaring till det kan bero på att ungdomar 
har korta perioder av arbetslöshet där de byter arbeten eller är på väg från utbildning till 
arbete (Nilsson & Svärd, 2013).  
 
Arbetsförmedlingens statistik visar att under 2015 var det totalt 13,3 procent av Sveriges 
ungdomar i åldersgruppen 18-24 som var arbetslösa varav cirka 58 procent av dessa 
ungdomar var med i något program med aktivitetsstöd, vilket bland annat kan vara Prova-på-
platser eller Jobbgaranti för ungdomar. Antalet arbetslösa ungdomar är idag det lägsta sedan 
2008 och har sedan 2014 sjunkit med 3,1 procent (Arbetsförmedlingen 2016; Regeringen 
2016). Diagrammet, gjort utifrån Arbetsförmedlingens (2016) statistik visar att variationer i 
antalet arbetslösa ungdomar bland annat kan beskrivas med hjälp av konjunkturförändringar i 
samhället, där främst ungdomar drabbas av svårigheter av att ta sig in på arbetsmarknaden i 
samband med att efterfrågan på att arbetskraft minskar (Soidre, 2009:456). 
 

 
 

Figur 1: Sammanställd statistik över ungdomsarbetslösheten 
(Figuren gjord av författarna, Källa: Arbetsförmedlingen 2016). 
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Antal ungdomar 18-24 som är öppet arbetslösa samt sökande i program 
med aktivitetsstöd i procent av den registrerade arbetskraften 
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Tidigare forskning inom området visar att Sverige har hög arbetslöshet bland ungdomar i 
jämförelse med andra OECD-länder, men statistiken för ungdomar som varken arbetar eller 
studerar är i Sverige låg i förhållande till andra OECD-länder. OECD står för Organization for 
Economic Cooperation and Development och är en organisation med 34 medlemsländer som 
arbetar med att diskutera och analysera de ekonomiska svårigheterna som finns inom 
länderna, samt att försöka uppmana politikerna till att lösa dem (Nilsson & Svärd, 2013; 
Organization for Economic Cooperation and Development (OECD) 2016; Lindahl, 
2010:127).  
 
Många ungdomar är arbetslösa i korta perioder och de flesta som inte väljer att läsa på 
universitet eller högskola är arbetslösa när de slutar gymnasiet. Däremot finns det ungdomar 
som är arbetslösa längre och det gäller oftast dem som inte går ut gymnasiet med fullständiga 
betyg eller de som avbryter sin utbildning (Lindahl, 2010:107-108). 
 
Ungdomarna i Sverige kommer senare in på arbetsmarknaden än i andra länder. Orsakerna till 
detta beror på att ungdomarna i Sverige utbildar sig under en längre tid samt att de studerar på 
högskolan senare. Efter utbildningen kan det vara svårare att ta sig in på arbetsmarknaden och 
det kan leda till negativa effekter på längre sikt när det gäller inkomsten. Ungdomar som inte 
fullföljer sin gymnasieutbildning förväntas få problem på arbetsmarknaden och ha längre 
perioder där de är arbetslösa (Lindahl, 2010:127).  
 
Enligt den teoretiska ramen för ungdomsarbetslöshet sätter en tidig arbetslöshet prägel på det 
kommande arbetslivet och får effekter på framtida sysselsättnings- och inkomstmöjligheter. 
Att vara arbetslös i en ung ålder kan vara mycket negativt och effekterna av det kan hänga 
kvar i flera år. Dessa effekter förekommer och är oförändrade oavsett individernas betyg, 
utbildning eller arbetslivserfarenhet (Sahlén 2012:26-28).  
 
En tidig kontakt med arbetslivet kan bidra till ungdomars utveckling och förenkla deras 
övergång till vuxenlivet. Det kan främja ansvarstagande och arbetsnormer vilket förbereder 
dem för de krav som vuxenlivet och arbetslivet ställer på dem. Sahlén (2012: 26-28) skriver 
även om hur en tidig kontakt med arbetslivet kan stärka ungdomars självförtroende och 
självständighet, vilket är två viktiga faktorer när man som ung ska söka arbete.   
Inte bara försämrar den sena ingången till arbetslivet möjligheterna på arbetsmarknaden, det 
får även konsekvenser för personens upplevda självförmåga. Sahlén (2012:30-32) beskriver 
att arbetslösa ungdomar löper två till tre gånger högre risk att drabbas för psykisk ohälsa än 
andra. Den tidiga arbetslösheten får långvariga effekter även i form av sämre pension. 
Svårigheter att etablera sig på arbetsmarknaden innebär som oftast en lägre inkomst när man 
väl har etablerat sig där, som förutom en tydlig påverkan på framtida pension även sätter 
tydliga spår i självkänslan.  
 
Sahlén (2012:36-37) beskriver att det är betydligt svårare för ungdomar utan fullständig 
gymnasieutbildning att göra sig attraktiva och anställningsbara för arbetsgivare och menar att 
det finns tydliga samband mellan sysselsättning och utbildningsnivå. Arbetslösa ungdomar 
utan gymnasieexamen är en överrepresenterad grupp bland Sveriges arbetslösa. Skolan, där de 
får kunskap, allmänbildning och lär sig om ansvarstagande, spelar även en stor roll i 
förberedandet inför arbetslivet för ungdomar. Skolan är även det ställe där många ungdomar 
finner vuxna förebilder och är en miljö där de kan känna sig trygga (Sahlén, 2012:100-101).  
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Guy Standing (2013) beskriver de medborgare som har en otrygg livssituation och begränsade 
rättigheter i sin teori om prekariatet och menar att genom att vara arbetslös är individen en del 
av prekariatet. Synen på arbetslöshet har gått från att vara samhällets fel till att vara 
individens eget fel. Individen anses vara ensam ansvarig för att bli anställningsbar, genom att 
öka sin kompetens eller ändra sina vanor och attityder. Individen kan ha försatt sig i 
situationen själv och kan ses som lat av samhället (Standing, 2013:27, 72-73). Ungdomar 
utgör en stor del av prekariatet, vilket främst handlar om att villkoren på arbetsmarknaden har 
förändrats och att många ungdomar idag har tillfälliga anställningar och svårt att få 
tillsvidaretjänster (Standing, 2013:102-104). Att delta i en praktik som en del av den aktiva 
arbetsmarknadspolitiken ses som en lösning på att minska antal arbetslösa i statistiken. 
Kostnaderna för att anordna praktik är höga och arbetsuppgifterna leder inte till de 
arbetslivserfarenheterna som det yrkas på av anordnarna (Standing, 2013:30-
31).                                  

2.6 Anställningsbarhet 
I en rapport skriven av Carlos Cerna och Rolf Dalin (2012) beskriver de att begreppet 
anställningsbarhet först kom till Sverige 1997 genom EES, European Employment Strategy, 
vars syfte är att samordna medlemsstaternas sysselsättningspolitik för att skapa en bättre 
arbetsmarknad. En av huvudgrenarna i den dåvarande strategin för sysselsättning var 
begreppet anställningsbarhet. 
           
Enligt teori om begreppet anställningsbarhet beskriver Sandberg (2009) att det är svårt att 
definiera begreppet eftersom det ständigt förändras. Anställningsbarhet är ett trendord som får 
fler betydelser genom åren och tillämpas i olika situationer och sammanhang. Begreppet 
används även som ett policybegrepp i organisationer och i samhället (Berglund, 2009:28; 
Sandberg, 2009:169-171).  
 
Den tidigare forskningen inom området anställningsbarhet, av Cerna och Dalin (2012), 
beskriver tre huvudgrenar där begreppet främst används; inom personaladministration, i 
sammanhang där högutbildade går från utbildning till arbete och inom 
arbetsmarknadspolitiken. Vidare visar de att begreppet har en stor betydelse för dagens 
arbetsmarknad och för individers arbetsliv.  
Anställningsbarhet som begrepp kan delas upp i tre epoker. I den första epoken behandlade 
begreppet hur samhället såg på individers hälsa, ålder och huruvida de var arbetsredo eller ej 
samt hur deras vilja till att arbeta såg ut i förhållande till arbetskraften. Begreppet gick i den 
andra epoken över till att bli ett policybegrepp inom arbetsmarknadspolitiken och antog ett 
samhälls- och organisationsperspektiv. Begreppet användes främst för att undersöka 
individers möjligheter att få ett arbete och fokus låg på de utsatta grupperna som inte ansågs 
vara anställningsbara. Den tredje epoken och den vi är i idag och präglas av flexibilitet, hälsa, 
entreprenörskap och jämställdhet och är idag mer inriktad på individen. Individen har idag ett 
eget ansvar över att vara attraktiv på arbetsmarknaden vilket märks genom det 
kompetensfokus och fokus på sociala färdigheter som arbetsmarknaden präglas av idag 
(Berglund, 2009:34-35). 
 
Enligt teorin om anställningsbarhet beskriver Gillberg (2015:38ff) ungdomars villkor på 
arbetsmarknaden i en essä. Anställningsbarhet, menar Gillberg, är en förväntad egenskap hos 
den som söker arbete. Det är ett individuellt ansvar som ligger hos personen som söker arbete 
att framhäva sin förmåga att bli anställd. Vidare beskriver Gillberg att det sker en fostran till 
anställningsbarhet och att denna fostran börjar i skolan där självförverkligande och kreativitet 
uppmuntras och menar att utan gymnasieutbildning är det väldigt svårt att ta sig fram på 
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arbetsmarknaden. Idag ställs det höga krav på att arbetskraften ska vara attraktiv medan 
ansvaret för arbetsgivaren minskar. De krav som ställs på arbetskraften är bland annat i form 
av att inneha en utbildning, att de ska vara självstyrande och ha en självständig förmåga att 
kunna planera, strukturera och kunna hantera komplexa situationer. Att vara anställningsbar 
handlar även om att anpassa sig efter arbetsmarknaden för att på så vis öka sina möjligheter 
till en anställning genom att utveckla sina kompetenser och kvalitéer till det som efterfrågas 
(Gillberg, 2015:40-49). Även Cerna & Dalin (2012) beskriver i sin forskning hur ansvaret för 
arbetstryggheten har förskjutits från arbetsgivarna till individen och menar att flexibiliteten 
och individualiseringen som idag kännetecknar arbetsmarknaden är ett tecken på detta.  
 

2.6.1 G rundläggande anställningsbarhet 
Den teoretiska ramen och den tidigare forskning inom området anställningsbarhet fokuserar 
som nämnts ovan på tre huvudgrenar; personaladministration, steget där högutbildade går från 
utbildning till arbete och arbetsmarknadspolitik. Cerna och Dalin (2012) har i sin rapport 
försökt att fylla den kunskapslucka de anser finns inom området. De myntade begreppet 
grundläggande anställningsbarhet ur ett psykosocialt perspektiv för att förklara 
anställningsbarhet utifrån den grupp människor som står längre från arbetsmarknaden.  
 
Det finns tre dimensioner som tillsammans utgör de personliga egenskaper och färdigheter 
som krävs för att uppnå den grundläggande anställningsbarheten. Dessa är den strukturella-, 
dynamiska- och den funktionella dimensionen. 
 
Den strukturella dimensionen är en individs kognitiva kompass och utgör den sociala 
förmågan. Här räknas individens navigationsförmåga in, det vill säga viljan att utveckla sig 
själv, förmåga att tänka framåt och att vara målfokuserad utifrån sin kompetens och färdighet. 
De personliga egenskaperna är en viktig del av den strukturella dimensionen och är ofta 
avgörande för hur långt man kan gå i en anställningsprocess. Här vägs även 
anpassningsförmågan in och handlar om hur väl individen anpassar sig efter förändringar och 
situationer i arbetslivet. Inom anpassningsförmågan ligger även stor vikt vid individens 
upplevda självförmåga och innebär att om den upplevda självförmågan är hög, ökar förmågan 
att prestera, vilket innebär att om den upplevda självförmågan är låg, riskerar individen att bli 
passiv. Två grundläggande förutsättningar för anställningsbarhet är individens attityder och 
värderingar, vilka är egenskaper som ingår i navigationsförmågan. Ytterligare en egenskap 
som anses vara viktig i navigationsförmågan är längtan vilken har en positiv påverkan på 
individens motivation (Cerna & Dalin, 2012).  
 
Den dynamiska dimensionen är individens motiverande förutsättningar och utgörs av initiativ 
och handlingskraft. Dimensionen fokuserar på ett uppvisande av proaktivt beteende, vilket 
innebär att individen är målinriktad och strävar efter förbättring, samtidigt hämmas inte 
situationen av det egna beteendet. Det innebär att individen bör vara självdriven och bli 
motiverad av att se möjligheter istället för hinder (Cerna & Dalin, 2012).  
 
Den funktionalla dimensionen handlar om hur väl den dynamiska dimensionen yttrar sig i de 
strategier individen väljer att använda sig av i sin interaktion med omvärlden och 
arbetsmarknaden. Dimensionen innebär att alla individer utvecklar olika strategier, explicita 
eller implicita som de använder i strävan att få ett arbete. Cerna och Dalin (2012) menar att 
det är i jobbsökandet individer utvecklar sina strategier och får här en bild av hur man på 
bästa sätt ska marknadsföra sina kompetenser och egenskaper.  
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Strukturella (kognitiv) + funktionella (strategi) + dynamiska personliga egenskaper och 
färdigheter (motivation) = grundläggande anställningsbarhet  

 
Begreppet grundläggande anställningsbarhet utgör kärnan i Cerna och Dalins lökmodell. 
Grundläggande anställningsbarhet representerar de basegenskaper och färdigheter som krävs 
av en individ för att kunna bli en del av arbetsmarknaden. Här menar Cerna och Dalin (2012) 
att de yttre lagren inte har någon inverkan. Dessa lager är de yrkesspecifika, vilket innebär de 
kompetenser och kvalifikationer som krävs för ett arbete och de kontextburna, vilket innebär 
utbildningsbakgrund och perspektivet hos individen. Och slutligen den universella avseende 
målgrupp, vilken syftar på de individer som kan arbeta oavsett om de har anställning, 
arbetslivserfarenhet eller yrkesutbildning. Tolkning kan göras att lagret den universella 
avseende målgrupp likställs med begreppet oräkneliga attribut i Lök-modellen, men detta 
framgår inte i teorin.    
 
Om dessa basegenskaper och färdigheter uppfylls kan individen uppnå 100 procent 
grundläggande anställningsbarhet. Om individen har den grundläggande anställningsbarheten 
tillsammans med de yttre nivåerna i modellen, som beskriver individens utbildning och 
yrkeskompetens samt arbetslivserfarenheter, ökar individen sin chans till anställning.  
 
 

 

 

 

2.6.2 Kompetensförsör jning i organisationer 
Kompetens definieras på olika sätt och sägs vara en individs handlingsförmåga i olika 
situationer. Det kan röra sig om en individs personliga egenskaper, begåvning och drivkrafter. 
Kompetens kan antingen vara formell eller informell (Svensson, 2009:227).  

Figur 2: Lök-modellen (FoU Västernorrland, 2012, s. 5) 

!

F igur 2: Lök-modellen, som beskriver de olika lagren i Cerna och Dalins (2012) 
förutsättningar för anställningsbarhet. 
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En organisation sätter höga krav på hur en individ är och väger in individens kunskaper, 
personliga egenskaper och drivkrafter vid en nyrekrytering. Organisationen ser inte bara till 
hur väl individen kommer att utföra arbetet utan även till hur väl den blir en del av kulturen på 
arbetsplatsen. Den kompetens och de förutsättningar en organisation söker hos individen finns 
i utbildning, erfarenheter, kunskap, kompetenser, intresse och utvecklingspotential samt 
praktiska förutsättningar. Utbildning och erfarenhet är de två faktorer som organisationer 
främst efterfrågar men har egentligen ett väldigt litet värde och visar sig vara nästan 
slumpmässigt avgörande i rekryteringsprocesser. En utbildning är inte ett bevis på kunskap 
eller på de intellektuella förutsättningarna individen har, utan ett bevis på att man är kapabel 
till att ta sig igenom någonting och har en förmåga att lära sig någonting. Erfarenhet är inte, 
som många anser, en slags kvalitetsgaranti på det individen kan och för mycket fokus på 
erfarenhet leder till att formalia utvärderas istället för innehållet och lärdomarna av det 
(Lindelöw, 2008:20-22, 45-50). 
  

Lindelöw (2008:50) menar att fokus istället bör ligga på den kunskap, kompetens, intresse och 
utvecklingsbarhet en individ har, där kunskap är någonting som individen kan, oavsett om den 
lärt sig det genom utbildning, erfarenheter eller på annat vis och kompetens är de färdigheter 
och förhållningssätt som används i arbetet.   

2.7 Bakgrundsfaktorernas påverkan  
I en forskningsstudie av Susan Niknami och Lena Schröder från Institutet för Social 
Forskning och Stockholms universitets Linnécentrum för Integrationsstudier (2014) redovisas 
studier som utförts på ungdomar, år 16-25, som varken arbetade eller studerade i Sverige år 
2000-2010. De beskriver att ungefär var tionde person i åldrarna 16-25 varken studerar eller 
arbetar. Och man vill med denna rapport belysa den grupp. Andelen ungdomar som varken 
arbetar eller studerar i det undersökta åldersspannet var år 2010 drygt 100 000 personer. 
 
En av slutsatserna från rapporten är att kunskapen om denna grupp ungdomar behöver stärkas 
samt att stöd och insatser till dem behöver utvecklas. Ytterligare en slutsats var att dessa 
ungdomar inte blir märkbart påverkade av konjunkturutvecklingen i samhället. 
 
Niknami & Schröder (2014) beskriver även i sin rapport att personers bakgrundsfaktorer, som 
kön och ålder, är betydelsefulla när det kommer till arbete och utbildning. Niknami & 
Schröder (2014) redogör även för att de ungdomar med utländsk bakgrund representerar en 
större del av de ungdomar som varken studerar eller arbetar och att inom den gruppen är 
andelen som är födda i Europa störst. De går även igenom utbildningsnivån på den undersökta 
gruppen och redovisar att de som varken studerar eller arbetar oftast har endast 
grundskoleutbildning eller motsvarande. Risken för att varken studera eller arbeta ökar 
kraftigt för dem som saknar gymnasieutbildning. 
 
De två största bakgrundsfaktorerna som har samband med risken att varken studera eller 
arbeta visar sig att vara ålder och om du är kvinna och har barn. Att vara kvinna och ha barn 
visar sig vara den grupp som med störst sannolikhet inte kommer att varken studera eller 
arbeta under en längre period. De undersökte efter tio år risken för att permanent varken 
studera eller arbeta och fick fram att det var de som vid studiens början var mellan 16-19 år 
som löpte störst risk. Föräldrarnas utbildningsbakgrund visade sig här spela in och det visade 
sig att de vars föräldrar hade en högre utbildning löpte mindre risk för att permanent varken 
studera eller arbeta (Niknami & Schröder, 2014).  
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2.7.1 K lassreproduktion och habitus 
Enligt Carle (2007) beskrivs Bourdieus teori om klassreproduktion att samhället är uppbyggt 
som en hierarki och att den fortsätter vara sådan. De som befinner sig högst upp i hierarkin 
har hamnat där av olika anledningar. En av anledningarna till att vissa människor får makt har 
och göra med utbildningens effekter. Genom utbildningen kan individen på egen hand klättra 
i hierarkin trots ursprung. För att kunna klättra i samhällets klasspositioner med utbildningens 
hjälp är det viktigt att anpassa sig till den typ av sociala sammanhang som råder. Det görs 
med hjälp av språkbruket, skolorna och sättet att bete sig på. Beroende på var man kommer 
ifrån är det enklare att anpassa sig i samhällets strukturer (Carle, 2007:384-387). 
 
Begreppet habitus är ett sätt att förklara hur människan genom sina handlingar får lärdom om 
hur ens agerande ska ske i olika sammanhang. Genom anpassandet kan människan forma sitt 
liv, men ens habitus påverkas av vår uppväxt och sociala klass. Genom att få uppleva flera 
olika delar av samhället förbättras oftast förmågan att förstå och agera utifrån den nya 
kunskapen och ens habitus påverkas när detta händer. Bourdieus teori säger även att om våra 
handlingar är individuella så är de alltid av kollektiv karaktär. Det är de kollektiva faktorerna 
som bestämmer hur långt individen kan gå för att utveckla ens habitus. Medvetande om sina 
handlingar kan påverka individens liv och individens uppväxtförhållande sätter prägel på hur 
habitus formas. Beroende från vilket socialt ursprung man har, ser ens möjligheter för att 
utveckla ens habitus olika ut. Habitus kan förändras utifrån sociala positioner i individens 
omgivning och det kan förklaras genom att individen behöver anpassa sig och utveckla sitt 
habitus för att hålla sig kvar och etablera sig på vissa fält. De sociala kontakter, 
utbildningsnivå, materiella ting och pengar som en individ har spelar stor roll för individens 
position i samhället och utgör det Bourdieu benämner som olika former av kapital, det är 
dessa kapital vilka påverkar vilket fält individen hamnar i (Carle, 2007:406-410). 
 

2.8 Reflektion k ring vald teori och tidigare forskning  
Det ovan skrivna teorikapitlet behandlar bakomliggande faktorer till arbetslöshet bland 
ungdomar samt hur det kommunala arbetet med hjälp av olika arbetsmarknadsåtgärder för 
arbetslösa ungdomar och hur det ser ut. I den tidigare forskningen beskrivs effekterna av 
deltagandet i arbetsmarknadsåtgärder i en större utsträckning samt effekterna av deltagandet i 
arbetsmarknadsåtgärder i en europeisk synvinkel. Vidare förklaras vad forskning och teori 
kring gymnasieexamens påverkan för anställning har samt vad anställningsbarhet och den 
grundläggande anställningsbarheten innebär. Utifrån studiens syfte och frågeställningar anses 
den valda tidigare forskningen och teorin relevant för studien.  

 
!

!

!

!

!
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3. Metod 
I det här kapitlet presenteras tillvägagångssättet för studien. Vi har valt en kvalitativ ansats 
eftersom att vid en undersökning av sociala förhållanden och människors upplevelser är en 
kvalitativ metod att föredra. Kvalitativ forskning enligt Eriksson-Zetterquist & Ahrne 
(2011:36) och Widerberg (2002:15) fokuserar på innebörd och egenskaper, vilket med 
utgångspunkt i vårt syfte; att få en förståelse för vad kommunala arbetsgivare har för 
uppfattning kring anställningsbarheten hos arbetslösa ungdomar, var den mest lämpade. Vårt 
empiriska material är baserat på intervjuer. Denna metod lämpar sig bra när människors 
uppfattningar ska undersökas och bidrar till en bredare bild av ämnet inom 
undersökningsområdet (Denscombe 2009:232; Eriksson-Zetterquist & Ahrne, 2011:40).  

3.1 Urval 
Urvalet till vår studie består av respondenter som arbetar inom kommunal verksamhet. 
Inledningsvis hade vi ett möte med en enhetschef från en av kommunens förvaltningar som 
hjälpte oss att få kontakt med respondenter från andra förvaltningar vilka passade till vår 
studie. Detta är enligt Denscombe (2009:36-38) och Eriksson-Zetterquist & Ahrne (2011:43) 
ett snöbollsurval  och syftar till att genom ett möte med en respondent fråga om ytterliga 
respondenter som kan tänkas ha information om vårt undersökningsområde. Vidare tillfrågas i 
sin tur de nya respondenterna om tips på respondenter och så fortsätter det. 
 
Genom ett snöbollsurval ökar vår trovärdighet som intervjuare hos respondenterna i och med 
att vi blir tipsade av en kollega till respondenterna. Snöbollsurvalet är därigenom även ett 
subjektivt urval eftersom valet av respondenter gjordes utifrån våra önskemål (Denscombe, 
2009:36-38; Eriksson-Zetterquist & Ahrne, 2011:43). Våra önskemål innefattade bland annat 
att respondenterna ska ha haft någon typ av relation till arbetsmarknadsåtgärder för ungdomar 
och/eller vara i en rekryteringsposition i verksamheten. Det subjektiva urvalet av respondenter 
var inte slumpmässigt eftersom vi efterfrågade specifika kvalifikationer.  

3.1.1 Respondenter 
Våra respondenter består av åtta stycken anställda med olika befattningar och från olika 
förvaltningar i den undersökta kommunen. 
 

 två stycken HR-utvecklare 
 två chefer inom bemanning 
 en rekryterare 
 en verksamhetschef 
 en områdeschef 
 en handläggare 

 
3.2 Datainsamling  
Våra intervjuer ägde rum på respektive respondents arbetsplats och har utifrån möjligheterna 
till lokal varierat från kontor till mötesrum.  
 
Våra respondenter blev informerade via mejl angående intervjuns längd, som beräknades vara 
1-1,5 timme. Detta gjordes för respondenternas samt vår egen skull för att ha en tidsram att 
förhålla oss till, vilket enligt Denscombe (2009:252) och Eriksson-Zetterquist & Ahrne 
(2011:45) är viktigt.  
 
Intervjuerna har varit av en semi-strukturerad karaktär, vilket innebar att vi utgick ifrån breda 
frågor som baserat sig på teorin om grundläggande anställningsbarhet. De breda frågorna gav 
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respondenterna en möjlighet att utveckla sina svar och det gav oss en möjlighet att vara 
flexibla genom att vi ställde följdfrågor och dessutom att vi kunde anpassa frågorna under 
intervjuns gång. Intervjun grundade sig därigenom på en semi-strukturerad intervjuguide med 
frågor som kunde omformuleras utifrån respondenternas svar (se bilaga 1, för intervjuguide) 
(Denscombe, 2009:234-235; Eriksson-Zetterquist & Ahrne, 2011:40; Widerberg, 2002:99).   
 
Det finns olika forskningsansatser när insamling av empiri sker. Antingen kan det ske genom 
en induktiv ansats, vilket innebär att det utifrån den insamlade empirin dras slutsatser och 
teorin utvecklas utifrån det. Det kan även ske genom en deduktiv ansats, vilket utgår ifrån 
redan existerande teori som prövas mot empirin och utifrån det dras slutsatser. Vi har i vår 
forskningsansats valt att kombinera induktion och deduktion. Växelspelet mellan dessa två är 
abduktion (Svensson, 2011:192-193; Watt Boolsen, 2007:26). Det innebär att vi delvis utgått 
ifrån vår teori om grundläggande anställningsbarhet och samtidigt varit öppna för att vår 
empiri kunde skapa nya hypoteser.  
 
Under intervjuns gång använde vi våra datorer som verktyg för ljudupptagning, som 
kompletterades med hjälp av fältanteckningar (Denscombe, 2009:258-260). Med dessa 
fältanteckningar försäkrade vi oss om att inte gå miste om vad som ansågs vara intressant 
under intervjun samt ha ett material att förlita oss på om något skulle hända med vår 
ljudupptagning. Vi transkriberade varje intervju direkt efteråt eftersom vi ville ha 
respondentens svar i färskt minne.      

3.3 Analysmetod 
Genom att analysera den insamlade empirin identifieras orsaker och samband utifrån vår 
studies syfte och frågeställningar. Det finns olika tillvägagångssätt för analysen och 
gemensamt för dem alla är kodning av empirin. Genom meningskategorisering har vår empiri 
kodats utifrån olika teman. Våra teman har delvis baserats på vår teori, men även på ny 
information som kom fram under intervjuernas gång. En individs personliga egenskaper är ett 
exempel på ett sådant tema, vilket kom fram både i teorin men även som en viktig del under 
våra intervjuer. Med meningskategorisering kunde vi identifiera respondenternas upplevelser 
av anställningsbarhet hos ungdomar och kategorisera in dem under olika teman (Kvale, 
1997:174; Watt Boolsen, 2007:10, 86-89). Utifrån vald metod har vi analyserat vårt empiriska 
material mot vår teori och vald tidigare forskning.  

3.4 E tik  
För att bevara respondenternas integritet informerade vi, innan intervjun ägde rum, om 
studiens syfte och frågeställningar samt användning av den insamlade empirin. Utifrån den 
informationen kunde respondenterna bestämma om de ville delta eller inte och även få tillfälle 
att reflektera över ämnet innan intervjun. Vi har även informerat respondenterna om deras 
anonymitet i deltagandet och samtidigt övervägt möjliga effekter vid risken av identifiering av 
respektive respondent (Svensson & Ahrne, 2011:31; Öberg, 2011:65). Därför har vi valt att 
endast nämna dem vid befattningstitel vid presentationen av respondenterna i metoddelen. I 
resultatdelen har vi valt att namnge dem som respondent 1-8 när vi redovisar respektives 
uppfattning kring anställningsbarhet. I vår analys redovisas respondenterna utan siffor.  

3.5 Metoddiskussion  
Att undersöka mjuk data i form av upplevelser kring ett ämne, är vårt val av kvalitativ metod 
att föredra. En kvalitativ metod fastställer existensen av data till skillnad från en kvantitativ 
metod som mäter data. Den kvalitativa metoden är användbar utifrån vårt syfte att undersöka 
vilka uppfattningar om anställningsbarhet som finns, jämfört med att ta reda på hur mycket 
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eller ofta det upplevs. Valet av metod grundade sig på att undersökningar om grupper, som i 
vårt fall är de arbetslösa ungdomarna, ger en kvalitativ metod en större förståelse. Genom 
våra intervjuer har vi kunnat fråga respondenterna om deras uppfattningar kring ämnet och 
har under intervjuns gång haft möjlighet fånga upp och avsluta med att validera den 
insamlade empirin. Trots detta kan det med intervjuer vara svårt att nå en hundraprocentig 
tillförlitlighet eftersom den insamlade empirin endast ger oss en begränsad bild av ämnet och 
trots validering under intervjun innebär det inte en garanti för att uppgifterna respondenterna 
lämnar stämmer. Empiri om upplevelser är inte enbart svårt att validera utan kan även vara 
svårt att generalisera (Denscombe, 2009: 265-269; Eriksson-Zetterquist & Ahrne, 2011:56; 
Ahrne & Svensson, 2011:12-14). Arbetsmarknaden skiftar utifrån den konjunktur som råder 
samt vilken grupp på arbetsmarknaden regeringen fokuserar på. Vi kan därför inte bortse från 
det faktum att vår undersökning är svår att upprepa vid ett senare tillfälle för att få samma 
resultat.  
 
Det var svårt att på förhand uppskatta hur många intervjuer som skulle utföras, men vid vår 
sjunde intervju märkte vi en mättnad (Eriksson-Zetterquist, 2011:44). Vi valde därför att ha 
ytterligare en intervju för att säkerställa mättnaden. Denna mättnad uppstod när vi inte längre 
ansåg att vi fick ut någon ny kunskap från våra respondenter.  
 
Valet av respondenter till vår studie grundar sig i ett snöbollsurval, vilket är en bra metod 
eftersom vi fick kontakt med de personer som har kunskap om det vi ville undersöka. Det kan 
däremot vara riskabelt att använda en metod där respondenterna kan ha likheter i sina attityder 
och värderingar (Eriksson-Zetterquist, 2011:42-43).  
 
Fördelar med vår valda analysmetod, meningskategorisering, är att man snabbt kan överblicka 
resultatet från intervjuerna när man kategoriserar materialet på detta sätt. Nackdelen kan vara 
att vi riskerar att bli för kvantifierande och ta saker ur deras sammanhang och missa viktiga 
delar av intervjun (Kvale, 1997:180). 
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4. Resultat 
I det här kapitlet redovisas de kvalitativa resultaten. Utifrån syfte och frågeställningar har 
delar av resultatet valts ut och tillsammans har teman växt fram. Våra teman är delvis 
baserade på vår teori, men även på ny information som kom fram under intervjuernas gång.  

4.1 Kommunala arbetsmarknadsåtgärder 
Upplevelserna av deltagandet i kommunala arbetsmarknadsåtgärder, som främst är i form av 
Prova-på-platser, anses av sju respondenter vara positiva, eftersom arbetsgivaren har en 
möjlighet att testa personen inför framtida anställning. Tre av respondenterna upplever även 
det som positivt att ungdomarna inte har behov av en introduktion vid en anställning. 
Respondent 2 och 5 ser fördelar med att kommunen står för kostanden av ungdomarna i 
Prova-på-platser, vilket ger arbetsgivarna en möjlighet att rekrytera de som passar in i 
verksamheten. Respondent 4 har en uppfattning om att ungdomarna snabbt tar sig igenom 
åtgärderna för att slutligen påbörja en utbildning eller få ett arbete. Respondent 2 ser positivt 
på Prova-på-platser men säger samtidigt att det är sällsynt att ungdomarna går från praktik till 
en anställning. Tre av respondenterna berättar solskenshistorier om deltagare vilka har gjort 
bra ifrån sig och fått en anställning.  
 
Även om synen på åtgärderna är positiv har flera av respondenterna en negativ inställning till 
ungdomarna som deltar i åtgärderna. Det beror dels på att åtgärder i sig har en negativ klang, 
men också att det finns attityder och fördomar kring de bakomliggande faktorerna till 
deltagandet. Fördomarna är att ungdomar som deltar i arbetsmarknadsåtgärder visserligen har 
tagit sig dit och vill ta sig in på arbetsmarknaden, men anses ha ett behov av stöd och fostran 
som inte är önskvärt av arbetsgivarna. Respondent 6 menar att vissa ungdomar som deltar i 
arbetsmarknadsåtgärder mår psykiskt dåligt och att de kanske inte är lika drivna som de 
ungdomar som står närmre arbetsmarknaden. Respondent 8 bekräftar att känslan kring 
ungdomar i arbetsmarknadsåtgärder är att de saknar driv att söka arbete själva. De flesta 
respondenterna anser att de ger ungdomarna en chans till sysselsättning genom att anställa 
dem som timvikarier eller ta in dem på praktik. 
 
Arbetslivserfarenhet och referenser efterfrågas av samtliga respondenter vid en anställning. 
Däremot är respondenterna väl medvetna om att detta saknas för flera av de ungdomar som 
söker arbeten hos dem. Två av respondenterna berättar att i vissa fall kan lärare på de olika 
gymnasieprogrammen vara referenser åt ungdomarna vid en rekrytering. Många av 
respondenterna likställer praktiken med arbetslivserfarenhet om den genomförts på den egna 
förvaltningen. Däremot säger respondent 2 att under praktiken får ungdomarna inte utföra 
ordinarie arbetsuppgifter för att minska risken för fel. Respondent 3 menar att de som utför 
praktik representerar förvaltningen lika mycket som den ordinarie personalen och de är därför 
kräsna med vilka de tar in på praktik. Det är få av respondenterna som anser att genomförd 
praktik på en annan förvaltning skulle betraktas som positivt vid en anställning.  
 
När en praktik inte utmynnar i anställning ser respondenterna det som en indikation på att det 
finns ett problem med ungdomen. Respondent 6 menar därför att om anställning inte blir 
aktuell efter åtgärden är det viktigt att ungdomen förklarar för arbetsgivaren anledningen till 
varför det inte blev en anställning. Respondent 2 påpekar att det inte alltid är deltagaren som 
inte gjort bra ifrån sig utan att det finns arbetsgivare som utnyttjar systemet och tar in 
praktikanter för att undgå att anställa ny personal. Det är effekterna av deltagandet i 
arbetsmarknadsåtgärden som är av betydelse, inte deltagandet i sig menar respondent 2.  
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Respondent 4 säger att även om praktik ger arbetslivserfarenhet väger ett riktigt arbete tyngre 
på arbetsmarknaden, vilket övriga respondenter också bekräftar. Respondent 5 gör skillnad på 

arbetslivserfarenhet. Respondent 6 och 7 beskriver att praktik enbart är en meriterande 
erfarenhet och ska helst inte ses som en arbetslivserfarenhet. Samtidigt säger respondent 7 att 
praktik inom arbetsmarknadsåtgärder är likvärdig med arbetslivserfarenhet, men att det är 
svårt att lönesätta utifrån praktik. 

4.1.1 A rbetslöshet bland ungdomar 
Respondent 4 upplever att det är färre arbetslösa ungdomar idag, men att det finns fler 
ungdomar som står längre ifrån arbetsmarknaden och som har svårigheter i form av 
neuropsykiatriska funktionshinder (NPF), som exempelvis ADHD och asperger. Respondent 
1 nämner även att många av de ungdomar som kommer från arbetsmarknadsåtgärder har 
svårigheter att komma in på arbetsmarknaden på grund av deras NPF.  
 
Flera respondenter presenterar positiva och negativa aspekter kring lagen om 
anställningsskydd (LAS) och det framgår tydligt att det finns en problematik i de olika 
förvaltningarnas personalpolitik när det gäller LAS-dagar. En av förvaltningarna beskriver det 
som positivt och som en möjlighet för ungdomarna och arbetsgivarna själva att kunna erbjuda 
anställning fram tills en viss mängd dagar är uppnådd. En annan förvaltning upplever det som 
en negativ påverkan för möjligheten att anställa ungdomar och beskriver oron över att behöva 
tillsvidareanställa oprövade ungdomar för att de har förbrukat flera av sina LAS-dagar i en 
annan förvaltning och riskerar därför att bli nekade anställning i kommunen.   
 
Respondent 1, beskriver att många ungdomar har en längre väg in på arbetsmarknaden idag 
jämfört med tidigare. Att ungdomar ska få en möjlighet att komma in på arbetsmarknaden och 
en andra chans genom praktik är något flera respondenter beskriver när de talar om arbetslösa 
ungdomar. Respondent 2 menar att fokus på olika grupper i samhället skiftar och det märks 
att satsningen på ungdomar minskar. 
 
Respondent 2 säger att en anledning till varför ungdomar står utanför arbetsmarknaden idag 
beror dels på familjens sociala status och dels på ursprung. Med det menar respondenten att 
om föräldrarna inte har ett arbete kan det ses som en norm i familjen att inte arbeta eller 
utbilda sig. 

4.2 Betydelser och upplevelser av begreppet anställningsbarhet  
Begreppet anställningsbarhet beskrivs av respondenterna på flera olika sätt; en individs 
egenskaper och förmågor kopplat till verksamhetens mål samt de kvalifikationer som 
efterfrågas. Dessutom att de ska vara presentabla vad gäller klädsel och hygien. De ska även 
visa på utvecklingsmöjligheter samt vara flexibla och ansvarsfulla. Respondent 3 beskriver att 
anställningsbarhet förvisso handlar om de kunskaper och kompetenser en individ besitter, 
men om de sociala färdigheterna saknas har den formella utbildningen ingen betydelse. Två 
innebörder av anställningsbarhet som skiljer sig från de övriga är respondent 2 som kopplade 
begreppet till rehabilitering och ansåg det ha en negativ innebörd och respondent 8 som ansåg 
att en individ som är anställningsbar inte har något mer att lära.  
 
Sammanfattningsvis benämner samtliga respondenter betydelsen av erfarenheter, 
kompetenser och utbildning för huruvida individen är anställningsbar eller ej. Respondent 6 
menar att magkänslan för hur individen upplevs är avgörande i en rekryteringsprocess.  
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4.2.1 Utbildning 
Vid frågor om utbildning svarade samtliga respondenter att högskoleutbildning är viktig och 
gymnasieexamen antogs vara en självklarhet. En generell uppfattning hos respondenterna är 
att med en formell utbildning ökar chansen att lyckas bättre på arbetsmarknaden. 
 
Respondenterna utgår från olika kravspecifikationer beroende på befattning och yrke, vilket 
gör att kravet och synen på utbildning ser olika ut inom den undersökta kommunen. Samtliga 
respondenter menar att gymnasieexamen är ett krav. Däremot är det många arbetsgivare som 
tänjer på detta krav i en rekrytering. Det gäller speciellt för de ungdomar som kommer från 
någon form av åtgärd och som anses vara duktiga samt snabblärda. Respondent 5 och 2 
beskriver att deras krav ändras utifrån hur det ser ut på arbetsmarknaden, vilket innebär att 
kraven vid en rekrytering ökar desto fler individer det finns att välja på. Respondenterna anser 
att gymnasieexamen är viktigt för att ungdomarna har tagit sig an en utmaning och slutfört 
den. Betydelsen grundar sig däremot inte i betygen, utan gymnasieexamen visar att de har 
tagit ansvar, fullföljt någonting och besitter en viss allmänbildning. Respondent 2 menar att en 
gymnasieexamen kan leda till kunskap, men att det även finns andra vägar till kunskap och att 
det inte alltid är i form av ett betyg. Men respondenten menar samtidigt att kunskap ska kunna 
mätas. De individer som har avbrutit sin gymnasieutbildning, menar respondent 3, kan ha 
svårigheter att lära sig något nytt och att förstå vissa krav i arbetslivet. Respondenten tycker 
även sig se stora attitydsskillnader mellan de som saknar gymnasieexamen och de som 
innehar den. Respondent 2 säger också att individer som är ambitiösa bör kunna fullfölja sin 
utbildning.  
 
Respondent 6 menar att tiden det tar för att slutföra gymnasieexamen spelar mindre roll, utan 
det är istället viljan som är viktig. Samtliga respondenter gör inte heller skillnad på 
gymnasieskola och folkhögskola utan ser dem som likvärdiga. Respondent 1 och 3 beskriver 
att de vill lyfta sin bransch med hjälp av utbildning och föra in stolthet till sina yrken och 
därför blir krav på gymnasieexamen viktigt.  
 
Respondent 8 menar att gymnasieexamen inte är nödvändig och menar att de individer som 
saknar gymnasieexamen i många fall kan vara mer kreativa och menar att gymnasieexamen 
inte borde finnas med i deras kravspecifikation. Det beror dels på de individer som läst 
gymnasiet i andra länder men saknar svenska betyg. Respondent 6 menar också att kravet på 
gymnasieexamen, när det gäller individer med utländska betyg, bör ses över eftersom 
skolsystemen ser olika ut och det är svårt att validera deras betyg.  
 
Förutom gymnasieexamen ser samtliga respondenter även språk som ett krav; att behärska det 
svenska språket i tal och skrift är en nödvändighet. Vissa av respondenterna lägger även stor 
vikt vid körkort och tillgång till bil, vilket i vissa fall framställs som viktigare än 
gymnasieexamen.  
 
I en av förvaltningarna finns möjlighet att arbeta utan gymnasieexamen upp till 300 LAS-
dagar. Om en utbildning inom yrket inte har påbörjats inom den satta tidsramen avslutas 
anställningen, men för att utbilda sig inom yrket är gymnasieexamen en nödvändighet. 
Respondent 1 beskriver dessa LAS-dagar som en ökad frihet för dem som arbetsgivare att 
kunna välja lämplig personal.  
 
Respondent 2 påpekar att åldern spelar stor roll i kravet på gymnasieexamen och menar att 
gymnasieexamen är mindre viktig ju äldre individen blir, individen har under sina år på 
arbetsmarknaden samlat värdefull arbetslivserfarenhet som väger tyngre än en avslutad 
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gymnasieexamen. Respondenten menar även att detta varierar beroende på vilken arbetsgivare 
det är som anställer. Vid deltagandet av en åtgärd ser respondent 3 positivt på möjligheten att 
få pröva individens lämplighet för yrket och menar att kravet på gymnasieexamen kan frångås 
i dessa fall.  

4.2.2 Personliga egenskaper 
För att bli anställningsbar hos de kommunala arbetsgivarna ska individen ha personlig 
lämplighet för det arbete som söks. Personliga egenskaper kan enligt respondenterna i många 
fall vara avgörande i en rekryteringsprocess med två likvärdiga kandidater och i vissa fall kan 
de personliga egenskaperna väga tyngre än arbetslivserfarenhet. Respondent 2 säger även att 
hälsan spelar stor roll idag för att ha möjlighet till ett arbete och de fysiska krav som ställs 
inom vissa yrken.  
 
De personliga egenskaper som respondenterna beskriver som avgörande är bland annat vilja 
och driv. Respondent 6 beskriver att i en situation där en ungdom blir nekad anställning, men 
tar tillfället i akt att få feedback, kan detta nej vändas till ett ja enbart på grund av individens 
vilja att förstå och utvecklas. Andra personliga egenskaper är ungdomarnas attityder och 
anpassningsförmågor till exempel att läsa av sociala koder i olika sammanhang. Respondent 3 
preciserar anpassningsförmågan ytterligare och menar att även vuxna och arbetsgivare måste 
ha en förståelse för dagens ungdomskultur och att båda världar kan lära av varandra. 
Respondent 7 gör detta genom att anpassa introduktionsutbildningarna efter gruppens ålder. 
Flera av respondenterna påpekar att ungdomar utan arbetslivserfarenhet kan ha svårigheter i 
att anpassa sig efter arbetslivets krav, som till exempel att passa tider, att ta ansvar och att 
hantera mobilanvändandet under arbetstid. En personlig egenskap som beskrivs som både 
positivt och negativt är ungdomars självkänsla. Respondent 2 beskriver att självkänslan kan 
både vara för hög i form av för bra självkänsla och en övertro på sig själv eller för låg, i form 
av dålig självkänsla och ingen tro på att man klarar av arbetsuppgifterna som tilldelas en. Det 
som istället efterfrågas är en balans mellan ödmjukhet, öppenhet och viljan att lära sig nått 
nytt.  
 
Respondent 4 anser att de ungdomar i arbetsmarknadsåtgärder som har en dålig självkänsla 
har ett stort behov av stöd, exempelvis av en handläggare, under intervjuer till praktikplatser. 
Detta motsägs av respondent 2 som menar att ungdomen framställs i den här situationen som 
en person med svårigheter att klara sig själv och som är i behov av extra stöd. Respondent 8 
anser dock att efter en praktik har ungdomen en bättre självkänsla än när den började. Detta 
anser även respondent 4 som beskriver att ungdomar känner sig värdefulla på sin 
praktikplats.   
 
Ungdomar i arbetsmarknadsåtgärder beskrivs av samtliga respondenter som ansvarslösa och 
ovilliga till att arbeta. Respondent 5 beskriver ungdomar idag som lata och flyktiga till sitt sätt 
och menar att de tillhör en curlad generation som saknar drivkraft till att vara vuxen och ha en 
egen försörjning, vilket gör dem mindre ansvarsfulla. Respondent 4 beskriver hur ungdomar i 
arbetsmarknadsåtgärder har en dålig självkännedom om sig själva och hur de fungerar i 
arbetslivet.  
 
Samtliga respondenter påpekar att värderingar och människosyn har stor betydelse när det 
gäller anställningsbarhet, vilket kan vara avgörande beroende på vilket yrke i den kommunala 
sektorn som söks.  
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5. Analys 
I det här kapitlet presenteras en analys utifrån resultatet av det insamlade empiriska 
materialet med hjälp av valda teorier och tidigare forskning. Analysen presenteras utifrån 
olika teman kopplade till kommunala arbetsmarknadsåtgärder samt utbildningens och de 
personliga egenskapernas betydelse. Slutsatsen är sammanfattad med utgångspunkt i teorin 
om den grundläggande anställningsbarheten och lökmodellen och avslutas med svar på 
frågeställningarna.   

5.1 Kommunala arbetsmarknadsåtgärder 
Forslund & Vikström (2010:17-21) beskriver vikten av att få ut ungdomar i sysselsättning för 
att på så vis vara en del av den aktiva arbetsmarknadspolitiken. Av Sveriges 13.3 procent 
arbetslösa ungdomar befinner sig cirka 58 procent av dessa i någon form av aktivitetsstöd, 
vilket kan vara en kommunal arbetsmarknadsåtgärd (Arbetsförmedlingen 2016). Den 
kommunala arbetsmarknadsåtgärd respondenterna i den undersökta kommunen kommer i 
kontakt med är främst genom åtgärden Prova-på-platser, vilket är ett program för ungdomar 
med tre månaders praktik och tre månaders subventionerad anställning. Den samlade 
uppfattningen respondenterna visar är en positiv bild av kommunala arbetsmarknadsåtgärder. 
Vidare beskriver de att det är effekterna av deltagandet som spelar roll och lägger mindre vikt 
vid själva deltagandet. En möjlig effekt som tas upp är när praktik övergår till en anställning. 
Det säger även Forslund & Nordström Skans (2006) och påpekar även att effekten av 
åtgärden påverkas av deltagarens inställning till att delta i en åtgärd.  
 
Enligt DUA (2016) syftar de kommunala arbetsmarknadsåtgärderna för ungdomar mellan 16-
24 år delvis till att de ska få en förståelse för hur ett arbete fungerar och få arbetslivserfarenhet 
och referenser. Flera av respondenterna likställer praktik i kommunala 
arbetsmarknadsåtgärder med arbetslivserfarenhet, om den utförts inom den egna 
förvaltningen, men menar att den i andra fall är betydelselös, särskilt i de fall där praktiken 
inte genererar en anställning. Flera av respondenterna ger en positiv bild av Prova-på-
platserna eftersom de får möjlighet att pröva ungdomarna och ser även att de som arbetsgivare 
ger ungdomarna en chans att komma in på arbetsmarknaden.   
 
Tidigare arbetslivserfarenhet efterfrågas av samtliga respondenter och ses som en 
nödvändighet vid en anställning. Däremot är de väl medvetna om att ungdomar från 
kommunala arbetsmarknadsåtgärder ofta saknar arbetslivserfarenhet och att de under sin 
praktik i dessa åtgärder inte får utföra ordinarie arbetsuppgifter. Praktiken syftar till, enligt 
Forslund & Vikström (2010:37-41), att man inte ska ta den ordinarie personalens 
arbetsuppgifter, för att inte tränga ut dem från sin arbetsplats. Enligt Lindelöw (2008:45-50) 
är erfarenhet inte en kvalitetsgaranti på det individen kan och för mycket fokus på erfarenhet 
leder till att formalia utvärderas istället för innehållet och lärdomarna av erfarenheten. 
Standings (2013:30-31) syn på deltagande i en praktik är att den ses som en lösning på att 
minska antalet arbetslösa i statistiken och att kostnaderna för att anordna praktik är dyrt och 
arbetsuppgifterna är inte tillräckligt givande för att kunna bidra till arbetslivserfarenhet. Detta 
kan kopplas samman till respondenternas syn på praktik, vilket är att ordinarie arbetsuppgifter 
inte utförs och därför inte genererar den arbetslivserfarenhet som efterfrågas. En annan åsikt 
respondenterna delar är att praktik, genom en kommunal arbetsmarknadsåtgärd, är positivt i 
den bemärkelsen att de själva inte står för kostnaden. 
 
Caliendo & Schmidle (2016) beskriver hur de offentligt finansierade 
sysselsättningsprogrammen, som är likvärdiga med kommunens Prova-på-platser, inte på 
något sätt förbättrar eller ökar chanserna för ungdomarna att komma in på arbetsmarknaden. 
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Synen delas även av två respondenter, vilka menar att deltagandet i en arbetsmarknadsåtgärd 
enbart ska ses 
program, vilket är en arbetsmarknadsåtgärd, enligt Forslund och Nordström Skans (2006) 
leder i allmänhet till arbete, men respondenterna beskriver att det är sällsynt för ungdomar 
från Prova-på-platser att bli anställda efteråt och att det finns få exempel på sådana 
situationer.  

5.2 Utbildning 
Den generella uppfattningen hos respondenterna är att ungdomar med en formell utbildning 
lyckas bättre på arbetsmarknaden; de blir med andra ord mer anställningsbara. Även 
betydelsen av utbildning och av att en individ ska inneha de kvalifikationer som efterfrågas 
för att vara anställningsbar anses viktig. Den grupp ungdomar utan gymnasieexamen, som 
varken arbetar eller studerar, riskerar enligt SOU (2013:13) att hamna i ett långvarigt 
utanförskap. Niknami & Schröder (2014) menar att risken för att varken arbeta eller studera 
ökar kraftigt för de som saknar gymnasieexamen. De kom i sin undersökning fram till att 
utbildningsnivån enbart var på grundskolenivå eller motsvarande bland de ungdomar som 
varken arbetar eller studerar. Bäckman et al. (2011) tar även upp i deras tidigare forskning att 
ungdomar med avbruten gymnasieutbildning löper stor risk att blir arbetslösa, både kort- och 
långsiktigt.  
 
Sverige har däremot ett välfungerande system för att fånga upp ungdomar vilka befinner sig 
utanför arbetsmarknaden och erbjuda dem kompletterande utbildning för att få en fullständig 
gymnasieexamen. Det kommunala ansvaret är ett av de system som fångar upp ungdomar 
som avbryter sin utbildning. För att få tillbaka ungdomar i utbildning vidtas individanpassade 
åtgärder (SOU 2013:13). En av respondenterna har en uppfattning om att en effekt av 
deltagandet i kommunala arbetsmarknadsåtgärder är att ett flertal ungdomar går vidare till 
utbildning under eller efter avslutat deltagande. Även Forslund & Nordström Skans (2006) 
beskriver att effekter av deltagande i kommunala arbetsmarknadsåtgärder många gånger är att 
ungdomar övergår till utbildning.  
 
Sahlén (2012:26-28) menar att vara ung och arbetslös får effekter på framtida sysselsättnings- 
och inkomstmöjligheter och att det finns tydliga samband mellan dessa effekter och 
utbildningsnivå. En effekt av att avbryta sin gymnasieutbildning, är enligt en av 
respondenterna att de kan ha svårigheter med att lära sig något nytt och att förstå vissa krav 
som arbetslivet ställer. Antalet ungdomar som varje år avbryter sin gymnasieutbildning är 
enligt Statens Offentliga Utredningar (2013) cirka 30 000 stycken. Standing (2013:102-104) 
beskriver att ungdomar är en del av prekariatet på grund av att villkoren på arbetsmarknaden 
har förändrats och att ungdomar har svårt att få tillsvidaretjänster. Standing menar även att 
synen på arbetslöshet har gått från att vara samhällets fel till att vara individens eget fel och 
denne har ensam ansvar att göra sig anställningsbar. Den bild respondenterna ger talar för att 
det är individen själv som ansvarar över sin egen framtid och för att bli anställningsbar.   
 
En av respondenterna beskriver att familjens sociala status och ursprung kan vara en 
anledning till varför ungdomar står utanför arbetsmarknaden och menar att om ens föräldrar 
saknar arbete kan det ses som en norm i familjen att inte arbeta eller studera. Carle (2007) 
skriver om Bourdieus teori om klassreproduktion, vilken innebär att en individ har 
möjligheter att klättra i hierarkin med hjälp av utbildning. Carle (2007) tar även upp 
Bourdieus teori om habitus, vilken beskriver hur individens uppväxtförhållande sätter sin 
prägel på hur habitus formas och att det sociala ursprunget styr ens möjligheter till att 
utveckla ett nytt habitus.  
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Olika yrken och befattningar har olika kravspecifikationer hos respondenterna men det 
gemensamma för dem är kravet på gymnasieexamen. Två respondenter beskriver detta krav 
som mer tillåtande vid konjunkturförändringar, vilket Soidre (2009:456) förklarar att antalet 
arbetslösa ungdomar skiftar i takt med konjunkturförändringar, vilket talar för att kraven kan 
variera beroende på förutsättningarna på arbetsmarknaden. Att kraven på gymnasieexamen 
kan minska ju äldre individen är, menar en av respondenterna grundar sig i att med åldern 
kommer värdefull arbetslivserfarenhet, vilket kan väga tyngre än gymnasieexamen. Även 
referenser från tidigare arbetslivserfarenheter är något respondenterna lägger stor vikt vid, 
men eftersom detta saknas för flera av de arbetslösa ungdomarna säger två av respondenterna 
att de godtar lärare från gymnasieskolan som referenser åt ungdomar. Trots kraven på 
gymnasieexamen i den kommunala verksamheten beskriver en av respondenterna att 
avsaknaden av gymnasieexamen kan bidra till större kreativitet, medan Gillberg (2015:40-49) 
skriver att skolan uppmuntrar till kreativitet och självförverkligande. I vissa fall menar även 
flera respondenter att körkort och tillgång till bil är viktigare än en gymnasieexamen.  
 
När ungdomar inte möter arbetsmarknadens krav på kompetens menar Nilsson & Svärd 
(2013) att de är strukturarbetslösa. De krav som ställs på arbetskraften är enligt Gillberg 
(2015:40-49), förutom den formella utbildningen, att en individ ska vara självstyrande och ha 
en självständig förmåga att kunna planera, strukturera och hantera komplexa situationer. 
Utbildningens roll är även enligt Sahlén (2012:100-101) att förbereda ungdomar inför 
arbetslivet genom att ge dem kunskap, allmänbildning och uppmuntra till  ansvarstagande, 
och där de finner vuxna som förebilder. Medan Lindelöw (2008:20-22, 45-50) menar att en 
utbildning inte är ett bevis på kunskap eller på de intellektuella förutsättningarna en individ 
har, utan ett bevis på att man är kapabel att ta sig igenom någonting och har en förmåga att 
lära sig något. Samtliga respondenter nämner precis detta; det är inte betygen i sig som är 
viktiga, utan att ungdomarna har tagit sig an en utmaning och slutfört den. Därigenom visar 
ungdomarna på potential att ta ansvar och att fullfölja sina åtaganden och genom skolan får 
ungdomar enligt Gillberg (2015:40-49) redan i tidig ålder en fostran till anställningsbarhet. 
Två av respondenterna beskriver att deras krav på gymnasieexamen enbart grundar sig i viljan 
att införa status och stolthet till deras yrke.  

5.3 Personliga egenskaper 
I beskrivningen av begreppet anställningsbarhet menar respondenterna att förutom den 
formella utbildningen ska ungdomarna vara presentabla vad gäller klädsel och hygien. De ska 
även visa på utvecklingsmöjligheter, flexibilitet och ansvarsfullhet. Respondenternas 
uppfattning kring anställningsbarhet delas även av Cerna och Dalin (2012) som beskriver i sin 
forskning att arbetsmarknaden idag kännetecknas av flexibilitet och individualisering. Även 
Gillberg (2015:38-40) beskriver anställningsbarhet som ett individuellt ansvar och menar att 
det är upp till personen som söker arbete att framhäva sin förmåga att bli anställd.  
 
Den personliga lämpligheten anses ofta vara avgörande i en rekryteringsprocess av samtliga 
respondenter och i vissa fall kan de personliga egenskaperna väga tyngre än 
arbetslivserfarenheten. Lindelöw (2008:50) menar att arbetslivserfarenheter tillsammans med 
utbildning är nästintill slumpmässigt avgörande i en rekryteringsprocess. Fokus bör ligga på 
en individs intresse och utvecklingsmöjligheter samt bör arbetsgivare fokuserar på vad en 
individ kan istället för hur den fått sin kunskap.  
 
De personliga egenskaperna som respondenterna efterfrågar hos ungdomar är: vilja och driv, 
ansvar och anpassningsförmåga, värderingar och människosyn som stämmer överens med 
verksamhetens värdegrund, självkänsla och självkännedom samt ambition och motivation. 
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Enligt Bourdieus teori om habitus (Carle, 2007:406-410) ska handlingarna lära individen hur 
man ska agera i olika sammanhang, hur olika situationer kräver olika anpassning samt att läsa 
av sociala koder. Om det finns svårigheter i att anpassa sig och utveckla sitt habitus försämras 
möjligheter till att inträda på vissa positioner i samhället. I det här sammanhanget skulle detta 
kunna vara ungdomarnas svårigheter att komma in på arbetsmarknaden.  
 
Grundläggande anställningsbarhet innebär enligt Cerna och Dalin (2012) de basegenskaper 
och färdigheter som krävs av en individ för att kunna bli en del av arbetsmarknaden. För att 
uppnå grundläggande anställningsbarhet menar Cerna och Dalin (2012) att den strukturella 
dimension, vilket innebär egenskaper som navigationsförmågan hos en individ, 
anpassningsförmågan, den upplevda självförmågan, attityder och värderingar, måste 
uppfyllas. De arbetslösa ungdomarna har enligt respondenterna svårt att anpassa sig och svårt 
för att läsa av sociala koder. Några av ungdomarna beskrivs ha attitydsproblem, svårigheter 
med att passa tider och ha problem med ett oengagerat beteende.  
 
Den andra dimensionen, som även måste uppfyllas för att nå den grundläggande 
anställningsbarheten, är den dynamiska. Inom denna dimension är motivationen till att lyckas 
viktig trots de olika förutsättningar som finns. Handlingskraft och målinriktning är andra 
viktiga egenskaper (Cerna och Dalin, 2012). Ungdomar i arbetsmarknadsåtgärder beskrivs av 
samtliga respondenter som ansvarslösa och ovilliga till arbete. Bilden som respondenterna ger 
är att ungdomar i allmänhet är lata och flyktiga till sitt sätt och att de tillhör en curlad 
generation som saknar drivkraft till att vara vuxna. 
 
Den tredje och sista dimensionen som innebär hur en individ utvecklar olika strategier för att 
få ett arbete utifrån ens dynamiska egenskaper, utgör den funktionella dimensionen. Här ingår 
även hur väl en individ marknadsför sina kompetenser och färdigheter (Cerna och Dalin, 
2012). Ett nej kan fort bli ett ja, enligt en respondent, beroende på hur ungdomen hanterar 
situationen och tar emot feedback. I sådana situationer ser respondenten en vilja hos 
ungdomen att förstå och utvecklas för att få ett arbete. En annan bild respondenterna ger är att 
ungdomar i arbetsmarknadsåtgärder är i stort behov av stöd och har svårigheter med att klara 
sig själva, vilket Cerna och Dalin (2012) menar hämmar ungdomarnas möjligheter till ett 
arbete.  
 
Cerna och Dalin (2012) beskriver även att de yttre lagren i Lök-modellen inte har någon 
inverkan på den grundläggande anställningsbarheten, men att de tillsammans ökar chansen till 
en anställning. Ett genomgående tema av resultatet är att de arbetslösa ungdomarna behöver 
de yttre lagren, i form av utbildning och kvalifikationer och kompetenser, för att bli 
anställningsbara utifrån de krav som ställs inom den kommunala verksamheten. De personliga 
egenskaper som respondenterna nämner som önskvärda vid en anställning är likvärdiga med 
de egenskaper i den strukturella och dynamiska dimensionen som ingår i den grundläggande 
anställningsbarheten (Cerna och Dalin, 2012).         
         
En personlig egenskap som ingår i Cerna och Dalins (2012) strukturella dimension är den 
upplevda självförmågan och självkänslan. Detta är även en egenskap som lyfts som både 
positiv och negativ av respondenterna. Respondent 2 beskriver att självkänslan kan både vara 
för hög i form av för bra självkänsla och en övertro på sig själv eller för låg, i form av dålig 
självkänsla och ingen tillit till sin egen prestationsförmåga. Cerna och Dalin (2012) menar att 
en individs upplevda självförmåga kan sätta standarden för prestationsförmågan. När den 
upplevda självförmågan är hög ökar individens förmåga att prestera och när den är låg riskerar 
individen att bli passiv. Enligt Tisch och Wolff (2015) förbättras inte den upplevda 
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självförmågan av deltagandet i en arbetsmarknadsåtgärd, men är viktig i dagens arbetsliv och 
beskriver den upplevda självförmågan som ett mätinstrument för anställningsbarhet. Genom 
en tidig kontakt i arbetslivet främjas ansvarstagande och självförtroendet stärks. Däremot kan 
en sen ingång till arbetslivet försämra möjligheterna på arbetsmarknaden och ge konsekvenser 
på den upplevda självförmågan.  
 
5.4 Slutsats   
Anställningsbarhet är enligt respondenterna betydelsen av erfarenheter, kompetenser och 
utbildning. Stor vikt läggs även på personliga egenskaper och i de fall sociala färdigheter 
saknas har den formella utbildningen mindre betydelse; det vill säga gymnasieexamen.  
 
Faktorer som gör en individ anställningsbar menar Cerna och Dahlin (2012) är samspelet 
mellan de olika lagren i Lök-modellen. Enligt respondenterna uppfyller inte de arbetslösa 
ungdomarna det yttersta lagret av Lök-modellen, vilket är det yrkesspecifika, eftersom de inte 
har de kompetenser och kvalifikationer som krävs. Ungdomarna uppfyller inte heller lagret 
kontextburna i och med avsaknaden av gymnasieexamen. Däremot uppfylls det näst innersta 
lagret eftersom ungdomarna är kapabla till att arbeta. Den grundläggande 
anställningsbarheten, vilket utgör den innersta kärnan i modellen och är en individs personliga 
egenskaper och färdigheter, menar Cerna och Dalin (2012) de grupper, vilka står längst ifrån 
arbetsmarknaden, uppfyller även om de saknar de yttre lagern i modellen. Arbetslösa 
ungdomar, vilka står långt ifrån arbetsmarknaden, bör därför uppfylla den grundläggande 
anställningsbarheten i Lök-modellen. Resultatet talar däremot för att de arbetslösa ungdomar, 
vilka deltar i någon form av kommunal arbetsmarknadsåtgärd samt saknar gymnasieexamen 
och därigenom står lång ifrån arbetsmarknaden, inte uppfyller Cerna och Dalins (2012) 
grundläggande anställningsbarhet. Detta eftersom de, enligt respondenterna, saknar de 
avgörande personliga egenskaperna, gymnasieexamen och arbetslivserfarenhet. Därigenom 
uppfattas de arbetslösa ungdomarna i arbetsmarknadsåtgärder inte heller vara anställningsbara 
av respondenterna.!

Deltagande i den kommunala arbetsmarknadsåtgärden Prova-på-platser ger ungdomar 
förvisso värdefulla referenser, men tenderar att ha en negativ innebörd om praktiken inte 
utmynnar i en anställning. Den kan därför påverka framtida möjligheter till anställning på 
andra arbetsplatser.  
 
Resultatet visar även att gymnasieexamen är ett krav för att få ett arbete inom kommunal 
verksamhet. Beviset på slutfört gymnasium ses dock främst som ett mätinstrument för 
individens potential till att fullfölja en utmaning. Arbetslivserfarenhet och referenser anses 
även viktigt för att komma in på arbetsmarknaden. Saknas dessa faktorer finns det en stor 
risk att hamna i ett långvarigt utanförskap och därmed svårigheter med att komma in på 
arbetsmarknaden.   
 

 Hur anser arbetsgivare att deltagandet i kommunala aktiva arbetsmarknadsåtgärder 
påverkar anställningsbarheten hos arbetslösa ungdomar? 

Deltagandet i kommunala arbetsmarknadsåtgärder, vilket i detta fall är Prova-på-platser 
påverkar anställningsbarheten positivt enbart om den utförts inom den egna förvaltningen 
samt om ungdomen visar att man möter de krav som ställs, menar respondenterna. Flera av 
respondenterna har en föreställning om att det finns bakomliggande faktorer till varför 
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ungdomarna är i kommunala arbetsmarknadsåtgärder, vilket speglar sig i deras relativt 
negativa uppfattning om ungdomarna. Deltagandet i en arbetsmarknadsåtgärd i form av, 
Prova-på-platser, ses inte som likvärdigt med arbetslivserfarenhet, utan är enbart en 
meriterande erfarenhet.  
 

 Vad har gymnasieexamen för inverkan på ungdomars anställningsbarhet i ett 
arbetsgivarperspektiv?  

Gymnasieexamen har enligt samtliga respondenter stor betydelse kopplad till 
anställningsbarhet och ses som ett krav. Fokus ligger generellt inte på att individen har fått ett 
betyg, utan anses visa på att de har tagit ansvar och fullföljt sina åtaganden. Respondenterna 
anser att med en formell utbildning lyckas man bättre på arbetsmarknaden. För att kunna ta 
sig in på arbetsmarknaden utan gymnasieexamen måste behovet av arbetskraft vara hög för att 
arbetsgivaren ska bortse från detta krav. Att ungdomar har en gymnasieexamen tar 
respondenterna för givet, men blir mindre viktigt hos äldre arbetssökande eftersom 
arbetslivserfarenheten kan väga upp i en rekryteringsprocess.  

 Vilken betydelse har personliga egenskaper på ungdomars anställningsbarhet i ett 
arbetsgivarperspektiv? 

Personliga egenskaper är för samtliga respondenter avgörande i en rekryteringsprocess och 
kan i vissa fall även väga tyngre än arbetslivserfarenhet. Det som efterfrågas av 
respondenterna vid en rekrytering är vilja och driv, utvecklingspotential och 
anpassningsförmåga samt goda attityder och värderingar. Ungdomar i arbetsmarknadsåtgärder 
som saknar gymnasieexamen beskrivs av respondenterna ha svårigheter att anpassa sig efter 
arbetslivets krav och anses vara ansvarslösa och ovilliga till att arbeta. Respondenterna vill se 
en balans mellan ödmjukhet, öppenhet och vilja att lära sig något nytt hos ungdomar, men 
menar att detta saknas. 
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6. Diskussion 
I detta kapitel görs en reflektion av studiens slutsats och metod samt en diskussion av studiens 
resultat utifrån valda teorier och tidigare forskning. Vidare ges förslag till fortsatt forskning. 

6.1 Reflektion 
Resultatet talar för att arbetslösa ungdomar inte uppfattas som anställningsbara av de 
kommunala arbetsgivarna om de inte uppfyller kraven på erfarenhet, kompetens och 
utbildning. Gruppen arbetslösa ungdomar som saknar gymnasieexamen och deltar i en 
kommunal arbetsmarknadsåtgärd står långt ifrån arbetsmarknaden och uppfattas sakna de 
egenskaper och färdigheter som samhället kräver av individen idag för att vara 
anställningsbara. Därigenom ser vi att den grundläggande anställningsbarheten, som Cerna 
och Dalin (2012) beskriver för den grupp som står långt ifrån arbetsmarknaden, inte uppfylls. 
Om den grundläggande anställningsbarheten inte uppfylls ser framtiden på arbetsmarknaden 
inte särskilt ljus ut för dessa ungdomar. Detta visar att forskning saknas inom området; 
arbetslösa ungdomar och deras anställningsbarhet och vi anser därför att det behövs mer. 
 
Att en individs personliga egenskaper överensstämmer med arbetsmarknadens krav och 
önskemål på personliga egenskaper är idag en nödvändighet för att bli anställningsbar. Cerna 
och Dalin (2012) har beskrivit de personliga egenskaper som ingår i den grundläggande 
anställningsbarheten. Liknande personliga egenskaper nämner samtliga av våra respondenter 
som viktiga hos ungdomars i en rekryteringsprocess. Ungdomar idag måste framhäva 
personliga egenskaper som motivation, vilja och driv för att få ett arbete. Likaså vill 
respondenterna ha arbetstagare i sin verksamhet med bra människosyn och värderingar, men 
vad är egentligen en bra människosyn och vem avgör det? Troligtvis är det slutligen 
rekryteraren som avgör vilka personliga egenskaper som är viktiga för verksamheten. Blir det 
i slutändan att rekryteraren anställer en likasinnad? 
            
Utifrån vår teori syftade praktik genom arbetsmarknadsåtgärder till att ge värdefull 
arbetslivserfarenhet. Vårt resultat talar däremot för att praktik inte likställs med 
arbetslivserfarenhet. Detta gjorde oss fundersamma över vad praktik i en kommunal 
arbetsmarknadsåtgärd ska generera. Vår uppfattning är att intentionerna är goda från 
kommunens olika förvaltningar, men resultatet blir att ungdomarna enbart blir sysselsatta och 
inte får relevant arbetslivserfarenhet. Ungdomar som står utanför arbetsmarknaden behöver få 
arbetslivserfarenhet för att ha en möjlighet att bli anställda. Varför anordnas praktik på detta 
vis, när det faktum att ordinarie arbetsuppgifter inte får utföras, är välkänt? Samtidigt har vi 
en förståelse till varför praktiken anordnas på detta sätt och att det inte ska undantränga 
ordinarie personal, men det borde finnas ett bättre sätt att ge ungdomar arbetslivserfarenhet. 
Frågan är bara hur det ska ske utan att arbetsgivare utnyttjar systemet och tar in praktikanter 
istället för ordinarie personal. 
 
Resultatet gav oss en djupare bild av de problem som ungdomar i kommunala 
arbetsmarknadsåtgärder har vilket vi inte hade när vi påbörjade vår studie. Denna bild är att 
neuropsykiatriska funktionshinder (NPF), som exempelvis ADHD och aspergers, hos 
ungdomar i kommunala arbetsmarknadsåtgärder förekommer. Det förvånade oss att två av 
respondenterna hade uppfattningen att deltagandet berodde på just dessa funktionshinder och 
det var inget vi hade tagit i beaktande.  
 
Respondenternas svar präglas av en negativ inställning till ungdomar, vilka anses tillhöra en 
curlad generation utan motivation och drivkrafter. Slående var de fördomar som finns mot 
ungdomar generellt. Kravet på gymnasieexamen överaskade oss inte, men att de kommunala 
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arbetsgivarna inte visade på större inblick och förståelse i problemen kring avsaknaden av 
gymnasieexamen var förvånande. I resultatet kom det även fram att gymnasielärare kan vara 
referenser för ungdomar utan arbetslivserfarenhet, vilket innebär att avsaknaden av 
gymnasieexamen inte bara försämrar möjligheterna till arbeta på grund av utbildningskrav, 
utan även försämrar möjligheterna till värdefulla referenser. 
 
Att slutföra gymnasieutbildningen anser respondenterna visar på driv, motivation och 
ansvarskänslan hos ungdomar. De vilka saknar gymnasieexamen tycks därför även sakna 
dessa egenskaper. Hur ska ungdomar idag motiveras till att slutföra sin gymnasieutbildning? 
Det går inte att tvinga fram motivation och därför anser vi inte att gymnasieskolan går att göra 
obligatorisk. Beror bristen av motivation och vilja på att ungdomar idag tillhör en curlad 
generation? Och vad är i så fall lösningen på det? 
 
Ingen av respondenterna diskuterade konjunkturen på arbetsmarknaden som en 
bakomliggande orsak till varför ungdomar kan hamna i en kommunal arbetsmarknadsåtgärd. 
Enligt respondenterna tycks det enbart vara ungdomarnas eget fel att de är i en kommunal 
arbetsmarknadsåtgärd. Detta bekräftar teorin om individualiseringen som sker i samhället, när 
ansvaret läggs över på individen (Standing, 2013:72-73). Att individualiseringen på 
arbetsmarknaden är stark var inget som förundrade oss men att konjunkturens roll i 
arbetslösheten inte diskuterades i ett större sammanhang borde uppmärksammas. Att vara 
arbetslös som ungdom tror vi inte enbart behöver vara individens eget fel utan kan bero på 
samhälleliga faktorer, såsom konjunkturförändringar eller större årskullar.  
 
Någonting som dök upp under studiens gång var betydelsen av Lagen om Anställningsskydd 
(LAS) och betydelsen av de 720 LAS-dagarna som ska arbetas ihop innan en automatisk 
tillsvidareanställning sker. Genom LAS regleras turordningslistor vilka syftar till att de senast 
anställda även är de som först får avsluta sin anställning vid uppsägningar. Denna princip 

 Vi såg diskussionen kring LAS mer som en faktor vilken kan 
påverka till varför ungdomar hamnat i arbetsmarknadsåtgärder från första början och inte som 
en faktor när de väl var i åtgärden. I den undersökta kommunen är det vanligt att anställa 
ungdomar som vikarier på flera olika förvaltningar samtidigt. De samlar under tiden på sig 
LAS-dagar vilket innebär att rädslan för att behöva tillsvidareanställa de som kommit upp i 
tillräckligt många LAS-dagar skrämmer arbetsgivarna. Vi tolkar det som att LAS snarare är 
ett hinder än ett skydd inom kommunen för ungdomar vid en anställning. 
 
Studien har bidragit till att ge oss en djupare förståelse av begreppet anställningsbarhet samt 
uppmärksammat olika påverkningsfaktorer för ungdomar som deltar i kommunala 
arbetsmarknadsåtgärder. Resultatet kan bidra till en bredare förståelse av begreppet 
anställningsbarhet och hur kommunala arbetsmarknadsåtgärder kan uppfattas i ett 
arbetsgivarperspektiv. Studien kan även bidra till att uppmärksamma de kommunala 
arbetsgivarna om problematik kring uppfattningen av anställningsbarhet. Det kan även ge 
arbetssökande ungdomar ett nytt perspektiv att förhålla sig till och en förståelse för hur 
viktiga de personliga egenskaperna, tillsammans med utbildning, kan vara för att bli 
anställningsbar. Ur ett arbetsmarknadspolitiskt perspektiv kan studien även lyfta viktiga 
frågor om hur arbetsmarknadsåtgärder egentligen uppfattas av kommunala arbetsgivare.  

 
6.2 T rovärdighet och tillförlitlighet 
Resultatets utfall kan ha sin grund i att studien genomfördes i en kommunal verksamhet samt 
att respondenterna enbart bestod av kvinnor. Eftersom inte kommunens alla förvaltningar är 
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representerade i vår studie kan vi inte heller dra generella slutsatser utifrån resultatet. Stora 
skillnader mellan kommunens olika förvaltningar kan finnas angående uppfattningen kring 
begreppet anställningsbarhet samt upplevelsen av ungdomar som deltar i kommunala 
arbetsmarknadsåtgärder och saknar gymnasieexamen.  
 
För att nå en högre tillförlitlighet i studien föreslår vi att samtliga av kommunens 
förvaltningar bör vara representerade. Utifrån vårt val av respondenter, som grundar sig på ett 
snöbollsurval, hade tillförlitligheten möjligtvis höjts om vi försäkrat oss om att 
respondenterna hade någon form av kontakt med ungdomar från kommunala 
arbetsmarknadsåtgärder. Respondenternas svar, vilket har en negativ prägel, hade möjligen 
kunnat få en annan innebörd om respondenterna haft närmre kontakt med ungdomarna. Vi 
tolkar det som att desto närmre kontakt respondenterna hade med ungdomarna desto 
positivare bild presenterades. 

En aspekt vi noggrant tagit i beaktning är respondenternas förkunskap av begreppet 
anställningsbarhet. Vi ser att det varit till vår fördel att begreppet varit relativt okänt för våra 
respondenter, eftersom vi på så vis fått en spontan uppfattning av begreppet, som vi anser 
varit ärlig. Samtidigt hade vi kunnat få mer utförliga svar och en djupare diskussion från 
våra respondenter om de varit pålästa på begreppet.  
 
I studien presenteras statistik från Arbetsförmedlingen. Valet av undersökningsaktör grundade 
sig i att Arbetsförmedlingens statistik ansågs mest relevant och specifik för vårt syfte i form 
av åldersspann och deltagande i aktivitetsåtgärder. I SCB:s statistik specificeras inte de 
arbetslösa vilka deltar i arbetsmarknadspolitiska program och valdes av den anledningen bort. 
Vi anser inte att valet av aktör har förmågan att påverka våra slutsatser, men är väl införstådda 
med att det finns flera aktörer vilka mäter arbetslösheten på olika sätt i Sverige.  
 

6.3 V idare forskning 
För att få en större bild av vårt undersökningsområde hade det varit intressant att dels 
undersöka en privat verksamhet för att se hur deras uppfattning kring begreppet 
anställningsbarhet skulle kunna skilja sig från den kommunala arbetsgivarens. Det skulle även 
vara intressant att få en bild av ungdomars uppfattning om sin egen anställningsbarhet. 

Ytterligare ett förslag till fortsatt forskning är de långsiktiga effekterna av praktik, som 
kommunal arbetsmarknadsåtgärd. Det hade varit av intresse att se vilka långsiktiga effekter 
deltagandet får eftersom tidigare forskningsstudier främst tar upp de kortsiktiga effekterna, 
på mindre än två år. Vi tycker det vore intressant att se om deltagandet i en kommunal 
arbetsmarknadsåtgärd påverkar en individs anställningsbarhet i längden och vad det får för 
effekter, när de är äldre, i en rekryteringsprocess.  

Vidare anser vi att ytterligare forskning kring begreppet anställningsbarhet vore intressant 
eftersom begreppet används flitigt, men med många olika innebörder. Det finns inte enbart 
en betydelse utan innebörden av begreppet ligger i betraktarens öga. Eftersom en individ 
idag måste göra sig anställningsbar för att få ett arbete och arbetsgivare på samma vis 
strävar efter att visa sig attraktiva för att locka till sig rätt kandidater, bör det därför ligga i 
båda parters intresse att uppnå en gemensam förståelse för begreppets innebörd och 
användning.  
 
Trots det kommunala ansvaret, att fånga upp de ungdomar vilka inte slutför sin 
gymnasieutbildning, är det cirka 30 000 ungdomar varje år som avbryter sin utbildning. Hur 
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kommer detta sig och hur fångar man upp dessa ungdomar? Som vi nämnt tidigare tror vi det 
finns svårigheter i att tvinga fram motivation till att avsluta sin utbildning. Vad vi har 
uppfattat har den undersökta kommunen tillsammans med Arbetsförmedlingen utvecklat ett 
nytt projekt som kallas Utbildningskontrakt. Det går ut på att ungdomar mellan 20 och 25 år, 
vilka saknar fullständig gymnasieexamen, ska studera på halvtid kombinerat med en 
anställning i någon av kommunens förvaltningar. Med detta projekt förväntas 
ungdomsarbetslösheten minska och ungdomarna få en fullständig gymnasieexamen. Detta 
projekt är relativt nystartat, hösten 2015, det hade därför varit intressant att se resultatet av 
projektet och om detta bidrar till att göra ungdomar anställningsbara. 
 
Vidare hade det varit intressant att se vad gymnasieexamen har för inverkan vid en anställning 
om några år eftersom antalet nyanlända som kommer in på arbetsmarknaden ökar. Vi har 
utifrån vårt resultat uppfattat att det finns svårigheter att validera utländska betyg som ska 
motsvara den svenska gymnasieexamen. Resultatet visade även att språk, i både tal och skrift, 
är viktigt vid en anställning, vilket väcker frågor kring hur viktig en gymnasieexamen 
kommer vara i jämförelse med språkkunskaper i framtiden.  
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Bilaga 1  
Intervjuguide 

Kort presentation om oss och vår c-uppsats, påminn om ljudupptagning och anonymitet. 
(Ungdomar 18-25 år). 

 

Vad har du för roll i verksamheten? 

 

Hur ser din relation och eventuella tidigare kontakter till ungdomar i arbetsmarknadsåtgärder 
ut och vad är dina upplevelser av detta? 

 

Vid en rekrytering, vad söker ni efter? Skiljer det sig mellan äldre och yngre?  

 

Vad är anställningsbarhet för dig? 

 

Vad kan gruppen arbetslösa ungdomar ha för problematik i en rekryteringsprocess utifrån allt 
ni menar gör en person anställningsbar? 

 

Hur ser du på utbildning och dess betydelse? 

 Vad har gymnasieexamen betydelse? 
 
 
Vilken betydelse har arbetslivserfarenhet inom anställningsbarheten?  
 

 Är praktik inom arbetsmarknadsåtgärder likvärdigt med arbetslivserfarenhet? 
 
 
Kan deltagandet i arbetsmarknadsåtgärder påverka en möjlig anställning? 
 

 

I en anställningsprocess med två likvärdiga kandidater, vad anser du är det avgörande i valet? 
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