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Sammanfattning 

 
 
Baserat på SCBs statistiska mätningar, räknas ungefär var fjärde ungdom i åldersgruppen 15-
24 år som arbetslös och är idag de som är högst representerad bland arbetslösa. Vägen in på 
arbetsmarknaden kan bli problematisk för den här åldersgruppen. Skäl som kan försvåra är 
avsaknad av meriter, låg utbildning och anseendet av att vara oförberedda för arbetslivet. De 
som är mest utsatta och svårast att matcha, är personer med en brokig bakgrund, med 
språksvårigheter, samt odiagnostiserade problem och inlärningssvårigheter. 

 
Syftet med uppsatsen är att undersöka på vilket sätt handläggare på Arbetsförmedlingen i 
Borås arbetar med att få ut arbetslösa ungdomar på arbetsmarknaden. I uppsatsen undersöks 
även varför handläggarna tror att det finns en viss matchningsproblematik och varför en del 
arbetssökande ungdomar är svårare att få ut på arbetsmarknaden än andra. För att kunna 
besvara frågeställningarna har kvalitativa intervjuer hållits med tre anställda på 
Arbetsförmedlingen, samt fyra stycken arbetslösa ungdomar. Resultatet är att de anställda 
begränsas av regelverk och riktlinjer i sitt arbete för att kunna hjälpa sina kunder.  Den 
höga arbetslöshetsgraden beror på att studerande som söker extrainkomst räknas med i 
gruppen arbetssökande. Matchningsproblematik bidrar även till  arbetslöshetsgraden. 
Ungdomar med en avbruten grundskole- eller gymnasieutbildning, fysiska, samt psykiska 
problem gör dem svårare att matcha och nära intill icke anställningsbara. De ungdomar som 
var arbetssökande och inskrivna hos Arbetsförmedlingen hade en brokig bakgrund eller 
oavslutade studier. Slutsatsen i uppsatsen är att tidigare nämnda faktorer är en bidragande 
orsak till matchningsproblemet. En större del av ungdomarna som har den här typen av 
problem hade inte kommit till Arbetsförmedlingen tidigare. De hade istället 
förtidspensionerats, eller skrivits in hos en annan myndighet. I dagsläget släpper 
Arbetsförmedlingen in alla som registrerar sig hos dem, oavsett avstånd till arbetsmarknaden, 
som öppet arbetslösa. 
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Abstract 

 
Based on SCB’s statistical measurements, approximately one in every fourth youth between 
the ages of 15 to 24 is counted as unemployed and are today those that are the highest 
represented among the unemployed. The way into the Labour market can be a difficult one for 
this age group. Reasons that can obstruct are lack of merits, unsubstantial education and the 
general belief that they are unprepared for the working life. Those that are the most vulnerable 
and are the hardest to match are people with a dysfunctional background, linguistic 
difficulties, undiagnosed mental health issues and learning disabilities. 
The purpose of this essay is to examine how administrators at the Employment Agency in 
Borås work to get unemployed youths out on the Labour Market. This essay also examines 
why there are certain matching problems and why some youths are harder to get out on the 
Labour Market than others. 
To answer these questions, qualitative interviews have been held with three employees at the 
Employment Agency and four unemployed youths. 

 

 
In the results, the essay concludes that the high unemployed rate of youths, are because of 
students who seek an extra income that are included in the group of jobseekers. Matching 
problems are also a contributing factor to the high unemployment rate. Youths with an 
interrupted primary or secondary education and youths with physical and also mental issues 
are harder to match and make them near impossible to hire. The youths who were seeking 
employment and registered within the Employment Agency had a diverse background of 
unfinished studies and the conclusion is that these factors are contributing to the matching 
problems. 
A larger portion of youths who have this type of problem would’ve earlier not been registered 
in the Employment Agency before and would have been forced into early retirement, or 
registered with a different state agency. In the current situation, the Unemployment Agency 
allows anyone to register with them as openly unemployed, regardless of how far away from 
the Labour Market they are. 

 
This essay is written in Swedish 
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1. Inledning 
 
 
Studenten är för många en milstolpe i livet, att sjunga studentsången och känna framtidsglädje 
och optimism. För många är det en dag som de länge sett fram emot, “nu är jag äntligen vuxen 
och kan själv bestämma vad jag ska göra av mitt liv”. Hur ser det ut sedan? Vad ska du ägna 
dig åt när du blir vuxen? Förhoppningsvis har du redan ordnat ett arbete under sista terminen 
på gymnasiet. Dina planer är kanske att studera vidare på högskola eller universitet. 
Om du inte har anordnat något sommararbete, står du utanför Arbetsförmedlingen nästa måndag 
med dina gymnasiebetyg i handen. Du är fortfarande entusiastisk efter helgens studentfirande 
och med optimism tänker du “nu ska Arbetsförmedlingen hjälpa mig få ett arbete”, nu när du 
är ung och vill arbeta.” Jag kan ta vilket arbete som helst”. 

 
Det är inte lätt att få ett arbete om du är ung och saknar arbetslivserfarenhet upptäcker du. I alla 
fall var det inte lika lätt som du trodde. Du får träffa din nya handläggare och få råd och stöd 
om hur du ska bära dig åt. Du får lära dig skriva CV och lära dig använda deras sökmotor, samt 
svara på annonser. Du får också uppmaningar om att följa de regelsystem som du måste följa 
för att inte bli avstängd. Din handläggare rynkar på pannan och påminner dig om att du måste 
dokumentera alla platser du sökt till och vilka datum för att få ersättning från Försäkringskassan. 
Var det inte meningen att Arbetsförmedlingen skulle fixa ett arbete åt dig vid det här laget? Hur 
gick det här till egentligen? 

 
Arbetsmarknaden som väntar en ung person som har avslutat sin gymnasieutbildning är tuff 
och konkurrensen om de jobben som finns är hård. I SCBs publikation 
Arbetsmarknadssituationen för hela befolkningen 15-75 år, AKU 2016  går det att  se att även 
om andelen arbetslösa i Sverige ligger på 6,9 %, sticker arbetslöshetsgraden för 
ungdomar ut och ligger på en nivå som är tre gånger högre än för hela befolkningen (18,9 %). 
Åldersgruppen  från  15  till  24  år  gamla är  dessutom  överrepresenterade i  kategorin  icke 
sysselsatta i arbetskraften (SCB, s. 6). 

 
En ung person som försöker komma in på arbetsmarknaden upptäcker ganska snart att 
trösklarna in är relativt höga. Antingen saknar personen meriter, har en ansett för låg utbildning 
eller är helt oförberedd för hur arbetsmarknaden ser ut. Dessutom saknar många ungdomar 
kunskap om vad Arbetsförmedlingens syfte är. Samtidigt arbetar handläggarna på 
Arbetsförmedlingen efter bästa förmåga att genom speciella arbetsmarknadsprogram få ut de 
arbetssökande på arbetsmarknaden och få ett första jobb. 

 
Konsekvenser för den arbetssökande som har det svårt att få anställning, är att ju längre den du 
går utan arbete, desto mer utsatt känner sig individen och självkänslan kan påverkas negativt. 
En stor mängd forskning har visat att arbetslösheten försämrar de ungas fysiska och mentala 
hälsa. Till exempel, visar Thern et al. att arbetslösheten bland unga är relaterad till psykisk 
ohälsa, oberoende av nivån på arbetslösheten i landet (Thern et al., 2017). Hög arbetslöshet 
bland unga är ett problem, inte bara för den som vill komma in på sitt första arbete, det är även 
ett problem för landet som helhet. Outnyttjade resurser i ekonomin, fattigdom, högre 
konsumtion av tobak och alkohol (Thern et al., 2017), är några få exempel på de negativa 
effekterna av en hög arbetslöshet bland den unga befolkningen på makronivån. 
Därför är forskningen som leder till en ökad förståelse av arbetslösheten bland unga och hur 
Arbetsförmedlingen fungerar av stor betydelse i ett land som Sverige som har en hög andel 
arbetslösa ungdomar. Trenden rör sig emellertid försiktigt mot det positiva; att trots ökat antal 
ungdomar i Sverige har arbetslöshetsgraden minskat något på senare tid (SCB, ss. 1–2). 
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Något som är glädjande, men samtidigt ligger arbetslösheten bland unga fortfarande på en 
stabilt hög nivå jämfört med de andra åldersgrupperna. Därför är den relevanta frågan som går 
att ställa sig; ”Hur kan det komma sig?” 

 
 
1.1 Bakgrund (Problemformulering) 
Mellan åren 2012 och 2014 var uppskattningsvis cirka var fjärde ungdom arbetslös. Den här 
statistiken är till viss del något missvisande eftersom heltidsstuderande ungdomar som söker 
extraarbete vid sidan om studier, räknas in i kategorin icke sysselsatta (SCB, 2016). 

 

 
Att heltidsstuderande som söker extra arbete vid sidan räknas med i gruppen medför problem 
att riktigt uppskatta hur många ungdomar som egentligen är arbetssökande. I Statistiska 
centralbyråns arbetskraftsundersökning från 2016 publicerades det att ungdomsarbetslösheten 
uppgick till 18, 9 procent under året. I denna grupp ingår ungdomar mellan 15-24 år, av 121 
000 ungdomar var 63 000 av dem heltidsstuderande som sökte arbete vid sidan om sina studier. 
Det råder skillnad mellan ungdomar och hur de lyckas med att få arbete efter skolan. Orsaker 
som utgör hinder när de söker arbete kan vara att de kommer från svåra hemförhållanden, att 
de har begåvningshandikapp, inlärningssvårigheter eller språkproblem. En del ungdomar har en 
kortare skolgång än andra. Skolan kan ha misslyckats med att fånga upp olika problembilder och då har 
ungdomen inte fått det stöd den borde få av skolan tidigare. Arbetsförmedlingen har speciella 
erbjudanden till ungdomar för att hjälpa dem ut på arbetsmarknaden. Erbjudanden som ungdomsgaranti, 
matchningsträffar, CV-granskning och hjälp med utbildningar som ska göra arbetssökande mer 
attraktiva för eventuella framtida arbetsgivare. Programmen är baserade på regelverk och praxis, enligt 
beslut på regeringsnivå. Handläggarna på Arbetsförmedlingen som dagligen arbetar med 
förstahandskontakt med ungdomar får erfara att långt ifrån alla deras kunder passar in i en profil hur 
arbetssökande ska vara. Passar inte den sökande normen, kan det bli svårt att få ett arbete. Matchning är 
en nyckelfaktor för att få ungdomar anställningsbara. 

 
 
1.2 Syfte 
Syftet med vår uppsats är att undersöka på vilket sätt Arbetsförmedlingen i Borås och deras 
handläggare arbetar för att få ut unga arbetssökande på arbetsmarknaden. Vi vill undersöka 
varför det finns en viss matchningsproblematik och om en del unga är svårare att få ut på 
arbetsmarknaden än andra. Fokus kommer huvudsakligen ligga på byråkrati och 
gräsrotsbyråkrati med de riktlinjer och regelverk som de anställda måste följa och de strategier 
handläggare tar till i sitt arbete som följd av dem. Vi vill även få ta del av hur arbetslösa 
ungdomar ser på de insatser som gjorts för dem i deras sökande av arbete, samt vad  deras syn 
på Arbetsförmedlingen och deras egna handläggare är. 
1.3 Frågeställningar 

• Vad har en handläggare på Arbetsförmedlingen för uppdrag och möjlighet att hjälpa en 
ung vuxen att få ett arbete eller sysselsättning? 

• Vilka uttryck tar sig konflikter som handläggarna kan uppleva i sitt arbete? 
• Varför är arbetslösheten hög för åldersgruppen 15-24? 

 
 
1.4 Begreppsprecisering och förkortningar 
Arbetslös; Någon som är utanför arbetskraften och varit utan arbete i fyra veckor. Någon som 
kan och vill arbeta och söker aktivt arbete. I boken Marknad och Politik (Fredriksson & 
Holmlund, 2014, s. 184) definieras en person som arbetslös om personen inte har ett arbete, 
men står till arbetsmarknadens förfogande genom att kunna ta en anställning. Personen ska 
också ha varit aktivt arbetssökande under de fyra senaste veckorna. De personer som studerar 
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är även inräknade i kategorin “arbetslös”, men med förutsättningen att de kan klassas som aktivt 
arbetssökande och står till arbetsmarknadens förfogande. 

 

 
Arbetskraft; Enligt SCB (2016) innefattar begreppet antalet individer i samhället som är både 
sysselsatta och arbetslösa i arbetsför ålder, det vill säga mellan åldrarna 15 till 74 år. 

 

 
Friktionsarbetslöshet; Enligt Svenskt Ekonomilexikon (u.å.) är det en del av den totala 
arbetslösheten och innebär att det är vad som uppstår när matchningsproblem förekommer, det 
vill säga när arbetsgivaren och den sökande inte finner varandra på grund av 
misskommunikation. Det här brukar påträffas när det är svårigheter med att söka jobb och när 
den arbetssökande och jobbet inte finns på samma plats geografiskt, därmed uppstår det 
matchningsproblem.  Friktionsarbetslösheten kännetecknas, av Klas Eklund (2013, ss.75-76), 
som även när arbetstagaren söker arbete under kortare perioder av arbetslöshet mellan två 
anställningar. 

 

 
Gräsrotsbyråkrat; Även känd som Gatubyråkrat och Närbyråkrat. Yrkesgrupp som arbetar på 
en lägre byråkratisk nivå, enligt Hill (2007, s. 16), som exempelvis Socialsekreterare, 
Handläggare, Poliser och Lärare. 

 

 
Samverkan: När två, eller fler aktörer har ett gränsöverskridande samarbete för att uppnå 
gemensamma mål, Lindberg (2009, ss. 11-15) 

 

 
Socialt utanförskap: Begreppet har en vid definition, Nationalencyklopedin (2016) definierar 
begreppet utanförskap som “/.../att stå utanför viss gemenskap i hem, arbets- kultur- el. 
samhällsliv, mellan medlemmar av ett land, folk etc. /.../” (Nationalencyklopedin 2016). 
Socialstyrelsen är den myndighet som har introducerat begreppet social utestängning (2010). 
Myndigheten, skriver i sin rapport Social rapport 2010 att ordet social utestängning härstammar 
från social exclusion som används inom EU. 
Socialstyrelsen (2010) beskriver begreppet social utestängning, eller socialt utanförskap som 
det också kallas, som att människor inte kan ta del av bitar eller allt som andra människor 
vanligtvis ser som en självklarhet. Myndigheten skriver att social utestängning är “/.../ en 
process där människor gradvis utesluts genom att ett socialt problem leder till flera på 
varandra efterföljande problem.” (Socialstyrelsen 2010, s. 18). 

 

 
Ungdomar; Begreppet är, enligt Arbetsförmedlingens måttstock, vad de i befolkningen som är 
mellan åldrarna från 16 upp till 24 år benämns. Enligt SCB och Ekonomifakta är det från 15 till 
24 år. 

 
 
 
DUA - Delegationen för unga till arbete 
ILO - International Labour Organization 
NAIRU - The non-accelerating inflation rate of unemployment 
NEET - Not in employment, education or training 
SKL - Sveriges kommuner och landsting 
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2. Arbetsförmedlingen 
 
 
2.1 Arbetsförmedlingens uppdrag och styrning 
Arbetsförmedlingen är en statlig myndighet, vars verksamhet är indelad i tre regioner i Sverige; 
Syd, Mitt och Norr och är centralstyrd från huvudkontoret som ligger i Stockholm. 
Arbetsförmedlingen i Borås tillhör region Mitt. Arbetsförmedlingen har som uppdrag från 
riksdag och regering att förmedla arbete för hela landet mellan arbetssökande och arbetsgivaren 
(Arbetsförmedlingen, 2016, Arbetsförmedlingens uppdrag). 

 
 
Deras värdegrund baseras på visionen att "Vi gör Sverige rikare genom att få människor och 
företag att växa" (Arbetsförmedlingen, 2016, Vision och värdegrund), en vision som beskriver 
vad Arbetsförmedlingen vill uppnå och dess värdegrund. Arbetsförmedlingen har mål att uppnå 
från 2014 fram till 2021. Det är att göra maximal samhällsnytta och vara en modern effektiv 
myndighet. I deras uppdrag ingår att rusta den som står utanför arbetsmarknaden att hitta arbete 
och komma in i samhället och att arbetslösheten inte ska bli långvarig, utan en kortare period, 
eftersom arbetslöshetsförsäkringen enbart ska vara en tillfällig försörjning. Ett av deras största 
mål är att underlätta för de arbetssökande och arbetsgivare att lättare hitta varandra.  För att 
Arbetsförmedlingen ska kunna uppfylla sitt uppdrag som de har, behöver de ha samhällets 
förtroende. 

 
2.2 Lagar och regleringsbrev 
”Arbetsförmedlingens får sitt uppdrag från riksdag och regering, och styrs genom lagar, 
förordningar och årliga regleringsbrev. Utifrån dem beslutar generaldirektören en 
verksamhetsplan för året.   Varje år lämnar Arbetsförmedlingen ett budgetunderlag till 
regeringen, och en årsredovisning som beskriver verksamhetens kostnader och effekter under 
perioden.” (Arbetsförmedlingen u.å., Arbetsförmedlingens Styrning och resultat). 

 

 
Myndighetens huvudsakliga arbete är reglerat genom lagar och förordningar som exempelvis 
Myndighetsförordningen (2007:515) och Instruktion för Arbetsförmedlingen (2007:1030) och 
Förordningen om den  arbetsmarknadspolitiska verksamheten (2000:628) som är de mest 
centrala. 

 

 
Regleringsbrevet kommer från regeringen som beslutar om Arbetsförmedlingens 
kärnverksamhet och dess uppdrag, som utarbetas och fastställs under den senare delen av 
föregående år för det år som regleringsbrevet är aktuellt för. Regeringen har dock möjligheten 
att komma med nya direktiv under det år som brevet gäller för. Generaldirektören för 
Arbetsförmedlingen lägger därefter upp en verksamhetsplan för nästkommande år och som 
gäller för samtliga Arbetsförmedlingar. 

 

 
I regleringsbrevet för 2016 (Ekonomistyrningsverket 2015) har regeringen beslutat att 
matchningsprocessen behöver utvecklas om de problem som finns med rekryteringen ska 
motarbetas. Regeringen har också som mål att unga som går i arbetslöshet snabbare ska komma 
in i ett arbete eller studier, framför allt de som är eller har stor möjlighet att hamna i 
långtidsarbetslöshet. Regleringsbrevet för 2016 innefattas också av att Arbetsförmedlingen ska 
öka och förbättra sitt arbete med kommuner, genom att samarbeta med Delegationen för unga 
till arbete (DUA). 
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Regeringen     skriver            i          sitt       regleringsbrev            (Ekonomistyrningsverket 
2015)  att Arbetsförmedlingen ska påbörja en utredning av hur arbetsmarknadssituationen ser 
ut för de som har en funktionsnedsättning. Där åtgärder har vidtagits som en 
utvecklingsanställning hos Samhall AB enligt Förordning om särskilda insatser för personer 
med funktionshinder som medför nedsatt arbetsförmåga (2000:630), ska personer under 30 år 
vara de som prioriteras. I regleringsbrevet skriver regeringen att Arbetsförmedlingen och 
Försäkringskassan, ska vidta åtgärder i syfte att bland annat unga personer som har 
aktivitetsersättning ska utveckla sin förmåga för framtida arbete. 

 
 
2.3 Arbetsförmedlingens erbjudande till den arbetssökande 
Arbetsförmedlingen strävar efter att vara tillgängliga, serviceinriktade och utgå från kundens 
behov, samt vara effektiva (Arbetsförmedlingen, 2016, Tusen möjligheter, hitta ditt nya arbete 
genom oss). Arbetsförmedlingen har en viktig roll i samhällsutvecklingen med nya utmaningar 
och behöver ständigt utmana sig och utvecklas för att nå deras mål. De yngre ska hjälpas in i 
arbetsmarknaden genom ett program som heter Jobbgaranti för ungdomar och är för ungdomar 
som är mellan 16-24 år. De praktiserar på en arbetsplats och ersättningen kommer från 
Arbetsförmedlingen. Tanken är att ungdomen ska få erfarenhet och referenser från en praktik 
för att höja chanserna till anställning i framtiden hos eventuella arbetsgivare, en praktikperiod 
kan vara uppemot tre månader. 

 
Ungdomar kan även få hjälp och stöd för utbildning, praktik eller att starta 
företag(Arbetsförmedlingen, 2016, Tusen möjligheter, hitta ditt nya arbete genom oss). Vilka 
insatser som finns beror på vad regeringen väljer att satsa på och den lokala Arbetsförmedlingen 
beslutar om vem som ska få ta del av insatsen. Om den arbetssökande har nedsatt arbetsförmåga 
kan Arbetsförmedlingen komma in med särskilda insatser för att underlätta anställningen, det 
kan vara till exempel vara fysisk anpassning för arbetsplatsen och tekniska hjälpmedel. De som 
har varit i Sverige i mer än tre år har rätt till instegsjobb, där arbetsgivaren får ekonomiskt stöd 
från Arbetsförmedlingen. Syftet med ersättningen är att underlätta för den arbetssökande att 
komma in på arbetsmarknaden och samtidig studera svenska. 

 
2.4 Jobbgarantin för ungdomar 
Arbetsförmedlingen har ett program för arbetslösa ungdomar, som riktar sig till personer mellan 
16-24 år (Arbetsförmedlingen, 2016, Jobbgaranti för ungdomar). För att få ekonomisk 
ersättning som aktivitetsstöd, utvecklingsersättning och att få ingå i de olika programmen, måste 
den arbetssökande vara inskriven i minst tre månader. Tanken är att se hur individen sköter sig 
under denna tidsperiod. Grundidén är att skola in ungdomar in i arbetslivet, alternativt motivera 
dem att gå en utbildning via Arbetsförmedlingen, eller kommunen. Praktik är oftast en bra 
början för ungdomar som aldrig tidigare varit ute i arbetslivet, men det är samtidigt viktigt för 
ungdomshandläggaren att vara lyhörd för behoven som kunden har för att matcha in dem i rätt 
riktning. 

 
Det finns också ett annat stöd för arbetsgivaren att ta del av som är en variant av nystartsjobb 
för ungdomar som fyllt 20 år. Genom att anställa en ungdom får arbetsgivaren lägre 
anställningskostnader. Handläggaren har som ansvar att följa upp arbetet som kunden genomför 
enligt handlingsplanen som de kommit överens om. Kunden har också ett eget ansvar att försöka 
hitta arbete alternativt börja studera inom kort. Det är viktigt att kunden följer tidsplanen och 
de regler som finns. Om inte de efterföljs kan konsekvenserna bli att den arbetssökande förlorar 
sin plats. Du kan vara inskriven maximalt 15 månader i programmet. 
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3. Teori 
 
 
3.1 Byråkrati och byråkrater 
Michael Hill skriver i boken Policyprocessen (2007, s. 245) att administrativa organisationer är 
komplext organiserade och anses vara byråkratiska. Vilket karakteriseras av stelbenthet och 
långsamhet där ett ingrepp som annars skulle vara effektivt blir långsamt och trögt genom 
”paragrafrytteri”. Den generalla uppfattningen som presenteras i teorin om personer i en 
administrativ position i de offentlig förvaltning, visar att de kontrolleras av komplicerade regler 
som personen måste följa när den arbetar med allmänheten. Vidare skriver Hill (2007, ss. 245- 
246) att den amerikanska sociologen Robert K. Merton, belyser situationer som byråkrater 
vanligtvis framträder i och resonerar på fyra sätt (se nedan): 

 

 
1.   Effektiva byråkratier fordrar att samtliga byråkrater agerar på ett förutbestämt och 

sakligt sätt och på ett strikt sätt följer bestämda regler. 
2.   Hängivenheten till regler kan bidra till att reglerna ses som något ofrånkomligt och att 

dessa inte skulle ha en koppling till intentionen. 
3.   Hängivenheten kan vara en svårighet när byråkrater måste vara flexibla och foga sig 

efter en situation som inte förutsågs när reglerna utarbetades. 
4.   Genom att vara flexibel och ha möjlighet att foga sig, kan effektivitet främjas i samtliga 

ärenden till skillnad mot ineffektivitet i specifika ärenden. 
 

 
Hill (2007, s. 246) skriver att för de som innehar makten blir det betydligt lättare att kunna utöva 
makten och få de som är underordnade att anpassa sig till de som innehar makten. Vidare skriver 
författaren att den egentliga innebörden i många ledarskapsutbildningar, är att om ett 
maktsystem administreras på rätt sätt kan det leda till skapande av byråkrater. 

 

 
Enligt Hill (2007, s. 246) antyder Merton att byråkratiska personer har en tendens att föredra 
regler som värnar om den egna organisationen i kontakt med allmänheten. Speciellt de regler 
som får byråkraterna att själva framstå i en högre position än vad de har. De kan därmed 
anamma organisationens status och få den att låta som personens egen status, samtidigt som det 
skyddar byråkraten och gör att den inte kan komma i konflikt med en person från allmänheten 
(kunden) eftersom den måste följa regler som är allmänna och inte kan tänjas på. Den trygghet 
som kan eftersträvas gör att allmänna regler leder till vad Hill (2007, s. 246) kallar en absolut 
sanning. Det vill säga att byråkraten kan gömma sig bakom riktlinjerna och rättfärdiga sina 
beslut, vilket gör att policymål kan förvrängas och förändras till det sämre eftersom ”medel” 
anses vara ”målet”. 

 

 
Hill (2007, s. 246) skriver att Mertons skildringar syftar på byråkratiska institutioner överlag, 
men att mycket fokus läggs på den offentliga förvaltningen. Hill vidareutvecklar det och skriver 
att statstjänstemän innehar en utsatt position vid möte med allmänheten, eftersom de måste 
omvandla politik till verkliga beslut trots att de kan motsätta sig statstjänstemannens åsikter. 
Dessutom ingår det i statstjänstemännens roll att möta personer som inte har möjlighet att vända 
sig till andra institutioner om kundens behov inte kan eller är möjliga att tillfredsställa.  De har 
alltid ett ansvar i sitt arbete och måste följa regler samt ta ansvar för att en handling inte bryter 
mot en regel och att reglerna inte går att frångå från. 
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Hill (2007, s. 246) skriver att statstjänstemän måste följa en viss modell och att deras väg är 
förutbestämd som beskrivs i Max Webers byråkratimodell (se nedan). 

 

 
1. Det finns en förutbestämd arbetsfördelning 
2. Det finns en rangordning bland befattningarna 
3. Det finns flera regler som styr tjänstemännens arbete och organisationen 
4. Det finns en skillnad mellan privata och publika befogenheter och egendomar 
5. Funktionsmässig kompetens står till grund för urvalet till en anställning. 
6. Ser arbetet som ett långvarigt yrke där det finns möjlighet till en karriär. 

 

 
(Ur Nya perspektiv på organisation och ledarskap Lee G. Bolman & Terrence E. Deal 2005, s. 
76) 

 
 
3.2 Gräsrotsbyråkrati 
Enligt Lipsky (2016, ss. 29-30, 39), arbetar gräsrotsbyråkrater oftast i utsatta miljöer där de ska 
fatta snabba beslut som kan influeras av det personliga omdömet. Samtidigt som det är vanligt 
i den offentliga verksamheten att ”trimma av fettet” men ändå behålla samma kvantitet av 
ärenden och kvalitet. 

 

 
Gräsrotsbyråkrater befinner sig i en paradox när det kommer till deras handlingsramar och 
maktutövande. Deras egen uppfattning av den position de erhåller sätter dem en bit ned i den 
organisatoriska hierarkin. Samtidigt har de makt över de människor som oftast är i ett eget 
sårbart läge för att behöva de tjänster som söks och kan således manipulera dem, enligt Michael 
Hill (2007, s. 250) som hänvisar tillbaka till Lipskys teorier. 

 

 
Trots den hierarkiska strukturen är det inte lätt att detaljstyra gatubyråkratens arbetsutförande, 
då de praktiskt taget har fria händer inom de befogenhetsramar de har (Hill 2007, ss. 249250). 
Lipsky (2016, ss. 71-80) påpekar dock om det avståndstagande och isolering som 
gräsrotsbyråkrater har, eftersom de gränslar mellan humanitär välfärd för människor av 
människor, samtidigt som välfärden sköts genom den byråkratiska objektiviteten och att alla 
kunder ska behandlas lika. 

 

 
Attityden mot kunderna de är i kontakt med kan i sin tur påverka kunden positivt, eller negativt 
beroende på den återkoppling de får. I skolan är det visat att elever som förväntas prestera högre 
än elever i samma inlärningsnivå lever upp till de förväntningarna, medan elever som anses 
vara lågpresterande levererar den förväntade nivån likt en självuppfyllande profetia (Lipsky 
2016, ss. 56, 65-69). Enligt både Hill (2007, ss. 250-253) och Lipsky (2016, ss. 13-16), har 
också de åsikter som gräsrotsbyråkrater besitter en påverkan på hur policyimplementeringen 
går i en myndighet, eftersom det är de som står för utflödessidan. De kan ta till sig de delar de 
tycker passar dem och förkasta de delar som de anser inte fungerar, eller motsäger andra 
policyer och riktlinjer. 

 
 
 
3.3 Den svenska arbetsmarknaden 
En missuppfattning av arbetsmarknaden är att den ser ut som just en fysisk marknad där utbud 
och efterfrågan matchas. Den svenska arbetsmarknaden är mer komplex, skriver Fredriksson 
och Holmlund (2014, ss. 179-182), då den är känslig för inflation och konjunktursvängningar. 
Som de flesta marknader söker sig dock även arbetsmarknaden mot en jämviktspunkt, där 
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arbetslösheten stämmer med en stabil inflationstakt, the nonaccelerating inflation rate of 
unemployment (NAIRU), känt som jämviktsarbetslösheten. 

 
 
 
Mätningar i Sverige från 2012 visar hur åldersgruppen mellan 16 till 24 år är den som har högst 
arbetslöshetsgrad. I den åldersgruppen var det 23,3 procent av dem som inte hade någon 
sysselsättning (Fredriksson och Holmlund 2014, s. 189). Författarna skriver att en trolig orsak 
är att de saknar meriter, önskad utbildningsnivå samt att de yrken de erbjuds är 
korttidsanställningar med osäker framtid. En annan anledning som nämns är att 
heltidsstuderande som söker arbete vid sidan av studierna räknas in i den här gruppen 
(Fredriksson och Holmlund 2014, s. 188). Utbildningsnivån har en stark påverkan som går att 
urskilja inte bara i Sverige, utan också i andra länder. Graden av arbetslöshet bland unga som 
saknar utbildning på gymnasienivå är uppskattningsvis det dubbla, än de som har fullständiga 
gymnasiebetyg. Slutledningen, enligt Fredriksson och Holmlund (2014, s. 189), blir att en högre 
utbildning leder till bättre utsikter för att få anställning. 
Bland de unga som är utlandsfödda är de procentuella siffrorna det dubbla, gentemot infödda 
svenskar där förutom utbildning, spelar språkfärdigheter inom svenska en betydande roll (2014, 
s. 190). 

 
 
3.4 Arbetslöshetens utveckling 
Eskil Wadensjö skriver i ett kapitel om Ungdomsarbetslöshet - vad är problemet (2014, 
ss.4345) att det finns olika definitioner om arbetslöshet i statistiken. Det finns svårigheter att 
hitta en tydlig definition för ungdomars arbetslöshet. Ofta används begreppet NEET not in 
employment, education or training. I NEET omfattas de arbetslösa som inte samtidigt 
heltidsstuderar, tillsammans med de som är arbetssökande och alltså inte tillsammans med de 
som varit sjuka, eller hemarbetande. 

 
Wadensjö (2014, ss.46-48) skriver att ungdomsarbetslöshet har förändrats under tiden. Det var 
ett stort problem under 1930-talet, för att sedan bli lägre under andra världskriget. Under 
efterkrigstiden kom problemet åter och blev den här gången större än under första hälften av 
1900-talet. Anledningen bakom varför, förmodar Wadensjö, är för att utvecklingen i samhället 
har gått mot långsammare tillväxt och utveckling, samt att kraven för meriterande erfarenheter 
och kompetenser höjts. Malin Sahlén skriver i sin bok Ungdomsarbetslöshet - När ska muren 
rivas (2012, ss. 12-14) att unga har påverkats negativt efter den ekonomiska krisen som 
drabbade världen och Sverige under 2009. Ungdomsarbetslöshet var mellan 23 och 25 procent 
år 2009 och det steg sedan till 30 procent år 2010. 



9  

4. Tidigare forskning 
 

 
 
4.1 Handläggares arbetssituation 
Som Larsson (2015, ss. 60-61) skriver i sin doktorsavhandling Integrationen och arbetets 
marknad, skapar gräsrotsbyråkraterna sin egen politik, baserat på den politik i form av policys 
och riktlinjer som har angivits dem.Vid mötet mellan en gräsrotsbyråkrat och en kund, fungerar 
de som    förhandlare    av    välfärdspolitiken    gentemot    kunderna,    skriver    Larsson. 
Gräsrotsbyråkratens egna värderingar kommer att färga beslutsutfallet av hur ärendet ska 
behandlas. Det blir ett val, skriver Larsson (2015, s .181, 197), mellan det offentliga etos då de 
ska följa de riktlinjer som myndigheten har, eller mellan det privata etoset baserat på 
gräsrotsbyråkratens egen etik och värderingar. I början av karriären kan det privata etoset vinna 
över det offentliga, men med fortsatt knappa resurser av tid och ekonomi med fortsatt trimning 
av onödiga kostnader i myndigheterna kommer det offentliga, eller snarare vad de tror sig vara 
det offentliga, etos att dominera när de är ständigt konfronterade med kraven på sig att leverera 
resultat. (Lipsky 2016, s. 81) Vad som hände då inom deras ramar är att de kan själva börja 
trimma på kanterna eller rent av gena efter att de genom åren utvecklat egna strategier för att 
kunna kompromissa mellan de byråkratiska och de humanitära kraven och förväntningarna. 
Beslut kan börja fattas av gräsrotsbyråkraten mellan vilka kunder som är värda mödan och vilka 
som är ohjälpliga fall eller kräver specialinsatser som kan bättre handläggas av en annan 
avdelning (Larsson 2015, ss. 66-67). 

 
 
4.2 Utbildningsnivån bland unga 
Socialstyrelsen har i sin rapport Social rapport 2010 behandlat frågan om andelen unga som 
hoppar av sin utbildning och relationen till arbetslöshet bland unga. Myndigheten skriver att 
andelen elever som har slutfört sin gymnasieutbildning har legat på en stabil nivå från mitten 
av 1990-talet. Socialstyrelsen (2010) menar att skillnaden som finns mellan olika grupper, kan 
ge en fingervisning om att det finns en korrelation mellan utbildningsgrad och enskilda 
individer eller gruppers arbetslöshet. 
Arbetslöshet, skriver Socialstyrelsen (2010) varierar beroende på utbildningsgraden. 
Möjligheten att hamna eller kvarstå i arbetslöshet, ser Myndigheten som låg för de människor 
som fick ut en gymnasieexamen senast fyra år efter att de slutat grundskolan. Något större risk 
att hamna utanför arbetsmarknaden är det för de unga som fortfarande är kvar på en 
gymnasieutbildning när det gått fyra år efter avslutad grundskola. De som med störst 
sannolikhet hamnar utanför arbetsmarknaden är de som aldrig påbörjade en 
gymnasieutbildning. Socialstyrelsen skriver att den främsta orsaken till att människor inte har 
påbörjat gymnasiet, troligtvis är av hälsoskäl eftersom skillnaden mellan enbart avslutad 
grundskoleutbildning och avhopp från gymnasiet i stor utsträckning omfattas av 
sjukskrivningar. Slutsatsen som kan dras är enligt Socialstyrelsen (2010) att det blir ungefär 
samma utfall för de som aldrig påbörjar en gymnasieutbildning och de som gör avhopp från 
gymnasiet, när det kommer till deras möjlighet att komma ut på arbetsmarknaden. 

 
Personer som avslutar sin gymnasieutbildning och de som fortsätter att utbilda sig på högskola 
eller universitet, är de personer som har bäst prognos för sitt inträde på arbetsmarknaden, men 
även att få ny anställning vid arbetslöshet. Vidare skriver Socialstyrelsen (2010) att det 
troligtvis kommer att bli en större skillnad mellan grupperna, eftersom de ser att utbildning har 
betydelse för arbetslivet. Samtidigt skriver de att unga som är födda i Sverige, kommer ha en 
lägre risk att hamna i arbetslöshet i jämförelse med utrikesfödda. Att personerna har en 
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fullständig gymnasieutbildning är inte av betydelse vid en jämförelse med var personen är född. 
Ett exempel som behandlas är att 4 procent av unga personer födda i Sverige var i socialt 
utanförskap, medan 7-11 procent av de utrikesfödda är i socialt utanförskap, där Mellanöstern 
och Nordafrika var högst representerade enligt Socialstyrelsen (2010). 

 
Sveriges kommuner och landsting skriver i sin rapport Möjligheternas generation - En rapport 
om ungdomsarbetslösheten (2011), att ungdomsarbetslösheten är ett samhälleligt problem som 
är allvarligt, men inte alltid i behov av samhällets ingripande. För många ungdomar som är 
arbetslösa skulle de med hjälp av bättre fungerande Arbetsförmedlingar och att finansiera 
fortsatta studier vara ett stort stöd i steget ut mot det första “riktiga” arbetet efter tillfälliga 
korttidsanställningar och arbetslöshet. Vissa unga är extra utsatta. De som inte ens har haft 
tillfälliga arbeten. Ungdomarna blir långtidsarbetslösa och att de blir ännu mindre efterfrågade 
på arbetsmarknaden. Det menar SKL (2011), kan bidra till sociala problem och socialt 
utanförskap, som i sin tur leder till ytterligare åtgärder med långa processer och det skapar 
därmed en nedåtgående spiral. SKL (2011) skriver, att fullgjorda utbildningar, kunskap och 
färdigheter är en viktig del för att komma in på arbetsmarknaden. Svårigheter att komma ut på 
arbetsmarknaden skapas redan i skolan, eftersom det är där som långsiktiga åtgärder måste 
sättas in. Det poängteras genom att SKL skriver att “Inget är viktigare än att ungdomar lämnar 
skolan med tillräckliga kunskaper för att ta sig in på arbetsmarknaden.” (SKL 2011, s. 23). 
SKL (2011) skriver även, att den viktigaste delen i skolans ansvar är att samtliga elever ska ha 
“/.../ möjlighet att utvecklas efter sin förmåga /.../” (SKL 2011, s. 23), vilket ska speglas i att 
samtliga elever ska ha samma möjligheter oavsett uppväxtförhållanden och att skolan tyvärr 
klarar av det i sämre utsträckning än tidigare. 
En stor del av gruppen arbetslösa ungdomar utgörs av de med en låg utbildningsnivå och av 
dem sticker ungdomar som inte fullgjort sin gymnasieutbildning ut. Skolverket framförde i ett 
pressmeddelande att av ungdomar som hoppat av sin gymnasieutbildning var drygt en fjärdedel 
utan arbete och studier fem år efter deras avhopp (Skolverket, 2014). Ungdomar som läst och 
har ett gymnasiebetyg har lättare att komma in på arbetsmarknaden, än de som saknar ett 
slutbetyg från gymnasiet. Bland de som bestämmer sig för vidare studier på högskolan och 
universitet ökar chanserna till anställning. 

 
 
4.3 Etnisk bakgrund 
Arbetslöshetsgraden bland den grupp som tillhör unga med utländsk bakgrund har inte 
förändrats nämnvärt. Däremot som helhet har gruppen vuxit med anledning av ökat 
invandringstryck. Upp till var tredje ungdom 2010 var invandrad eller var andra generationens 
invandrare, vilket i sin tur påverkar arbetslöshetsgraden för hela kategorin arbetslösa ungdomar 
tillsammans sammanslaget med infödda och utländska. De svårigheter som de med utländsk 
bakgrund har, i synnerhet de som invandrat i de senare tonåren, är problem med språket, 
avsaknad av nätverk och etnisk diskriminering, menar Engdahl & Forslund (2016, s. 57) Vidare 
skriver de (2016, s 61), att familjebakgrund spelar en avgörande roll i förutsättningar för hur 
det går i grundskolan och om personen väljer att studera vidare. Att ha utländsk bakgrund och 
föräldrar utan svensk akademisk utbildning gör att risken att hamna utanför arbetsmarknaden 
ökar och gör att möjligheter till högre studier minskar. 
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4.4 Personer med funktionsnedsättningar 
Socialstyrelsens studie Social rapport från 2010, visade att år 2002 hade närmare 30 procent av 
de som har en medfödd funktionsnedsättning ett vanligt arbete, gentemot 13 procent av de 
människor som hade ådragit sig en funktionsnedsättning. Orsakerna skriver Socialstyrelsen är 
att en del människor har haft svårt att anpassa sig, samtidigt som det finns arbetsgivare som har 
diskriminerat personer med funktionsnedsättningar. Myndigheten skriver också att det finns en 
fingervisning om att sysselsättningsgraden har sjunkit för båda grupper. 

 
 
 
4.5 Barn och unga med trasslig bakgrund 
McLaughlin et. al. och skriver i tidsskriften Journal of Child Psycology and Psychiatry (2014) 
att psykisk ohälsa kan uppkomma hos unga vid placering i familjehem, som i framtiden kan ge 
konsekvenser.  Stewart et. al. skriver i tidsskriften Children and Youth Services Review (2012) 
även det som McLaughlin kommit fram till, att de som har varit placerade i familjehem, 
vanligtvis har större problem med försörjning och sysselsättning i form av exempelvis arbete 
fram till dem är närmare 30 år och att det bidrar till låg inkomst, eller fattigdom. Stewart et. al. 
(2012) skriver att utflyttningen från fosterhem ses som dörren ut i vuxenlivet, men att det inte 
blir som tänkt. De som har varit i familjehem, är sällan sysselsatta i samma utsträckning som 
personer i samma ålder. Genom att hamna i socialt utanförskap i tidig ålder och fortsätta på 
samma spår efter utflyttningen från familjehem, gör att personerna behöver stöttas även om de 
är vuxna. Det antisociala beteendet som också kan utvecklas, är viktigt att åtgärda i ett tidigt 
skede eftersom det med stor sannolikhet inte kommer att minska i framtiden (McLaughlin et. 
al. 2014; Stewart et. al 2012). 

 
 
4.6 Orsaken till ungdomsarbetslöshet 
Eskil Wadensjö skriver i kapitlet Ungdomsarbetslösheten - vad är problemet (2014, ss. 41-43) 
att den politiska debatten i Sverige har stort fokus på ungdomarnas arbetslöshet. För att ha 
möjlighet att integreras på arbetsmarknaden behövs en övergång från utbildning till arbete. Det 
största problemet är att de inte har den möjligheten och många ungdomar försöker att få ett 
arbete första året efter sin utbildning, men är fortfarande arbetslösa eftersom de saknar 
arbetslivserfarenhet. Arbetslöshet drabbar ungdomarna olika. De som har en högre utbildning 
har oftast en kortare arbetslöshetsperiod jämfört med de ungdomarna med lägre utbildning, 
eftersom de med en högre utbildning är mer eftertraktade. Det finns en skillnad i arbetslösheten 
mellan flickor och pojkar, där arbetslösheten är lägre för flickor än pojkar i 
Sverige. Dessutom är arbetslösheten högre för ungdomar som är födda i ett annat land än 
Sverige. Det finns även skillnad mellan ungdomarnas arbetslöshet beroende på var de bor, det 
är lättare för ungdomar som bor i stora städer att hitta ett jobb, än ungdomar som bor i småstäder. 

 
 
 
4.7 Ungdomars behov av etablering i vuxenlivet 
Ungdomsstyrelsen skriver i boken Fokus 05 - En analys av ungas etablering och egen 
försörjning (2005, ss.29-32), att under de kommande 15 åren kommer antalet arbetslösa 
ungdomar öka. Det gör att unga kommer att behöva en tidig etablering i arbetslivet för att kunna 
klara sig och inte bli en börda för samhället. Med etablering menas att unga har en anställning 
eller ett eget företag som möjliggör en vidare etablering. Författaren tar upp etableringsmönster 
som betyder att unga går från avklarad utbildning till arbete och sedan bostad. 
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4.8 Mätproblematik 
Sedan 2005 innefattar gruppen arbetslösa unga även heltidsstuderande som inte jobbar vid sidan 
av studierna, men som aktivt söker arbete. Alltså räknas både NEET unga och vissa gymnasie- 
, samt högskolestuderande in i samma kategori. I Mattias Engdahl och Anders Forslunds rapport 
En förlorad generation. Om ungas etablering på arbetsmarknaden (2016, s. 52), argumenteras 
det att det är ett otillräckligt mått som är missvisande, eftersom graden heltidsstuderande i 
Sverige är påtagligt hög. En undersökning första kvartalet år 2009 där 142 arbetslösa 
tillfrågades var nära 46 procent av dem, alltså 64 av 142 tillfrågade, heltidsstuderande, vilket 
presenterades av Anders Forslund vid en installationsföreläsning vid Uppsala Universitet 
(2011). Det går tydligt att se i tidigare mätningar av ungdomsarbetslöshet som daterar bakåt till 
1990 att vid millennieskiftet var arbetslöshetsgraden relativt låg, för att sedan mellan 2003 och 
2005 kraftigt stiga och därefter stanna på ett procentantal över 18. Något som sammanfaller 
med ändringen av mätningsmetoder 2005. 

 

 
Anledningen till ändringen av metod var för att kunna göra internationella jämförelser i ILO 
(International Labour Organization) i Europa, samt statistikproduktionen i Eurostat (Uppsala 
Universitetet 2011). 

 

 
”Och någonting som har sannolikt ganska stora konsekvenser när vi mäter 
arbetslösheten för ungdomar är att man numera sen 2005, räknas som arbetslös, 
om man söker arbete och har fått ett arbete, om, och om, detta arbete infaller 
inom de närmaste tre månaderna.”. 

 

 
I kontext för citatet från Forslund betyder det att, även studenter som feriearbetar räknas till 
kategorin arbetslösa, då de på våren oftast söker och får besked om anställning under 
sommarperioden. 

 

 
Innan 2005 mättes enbart NEET och vid behov kunde heltidsstuderande inkluderas, det var då 
ett icke-problem att mäta arbetslöshetsgraden bland ungdomar. Ett annat alternativt mått som 
skulle kunna användas vid mätningar av arbetslöshetsgraden, är att utgå ifrån uppgifter från 
Arbetsförmedlingens egna register. Med förbehåll att alla som är arbetslösa registrerar sig inte, 
samt att alla de som registrerar sig söker inte aktivt arbete, utan står med för att uppfylla rättighet 
till ersättning från arbetslöshetsförsäkringen, skriver Engdahl & Forslund (2016, s. 7). Att 
föredra skulle i sådana fall vara att bara räkna in NEET unga i kategorin, dock är inte det heller 
optimalt då NEET även innefattar ungdomar som tar arbete utomlands medan de är 
backpackers. När ungdomsarbetslösheten jämförs internationellt med andra länder kan det 
uppstå ytterligare problematik, eftersom andelen ungdomar som fortsätter till högre studier 
varierar beroende på de olika arbets- och samhällsklimat från land till land. 
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5. Metod 
 

 
 
5.1 Metod 
För att kunna besvara frågeställningarna har vi tagit kontakt med enhetschefen på 
Arbetsförmedlingens kontor i Borås, som därefter hjälpte oss att få kontakt med en sektionschef 
och två handläggare på kontoret i Borås. Vi har även tagit kontakt med fyra ungdomar i centrala 
Borås, när vi stod utomhus vid Arbetsförmedlingens entré eller när vi stod vid Södra Torget. 
Samtliga respondenter har det hållits kvalitativa intervjuer med efter att de samtyckt, men enbart 
intervjuerna på Arbetsförmedlingen har spelats in eftersom frågorna till de arbetslösa 
ungdomarna inte krävt långa och välutvecklade svar. 

 

 
Frågor som har ställts till våra respondenter på Arbetsförmedlingen har rört följande; arbete och 
bakgrund, deras arbete med arbetssökande från 16 till 24 år, för- och nackdelar med deras 
arbete, hur handläggarna upplever sin arbetssituation och begränsningar de uppfattar att de har 
i sitt arbete. Vi ville veta hur deras relation till kunder är och hur möten med dem ser ut och om 
det finns motsättningar. Hur riktlinjer och regelverk tillämpas i arbetet, samt vad som händer i 
situationer då de inte är tillämpbara. Till de respondenter som är arbetssökande ville vi få svar 
på deras studiebakgrund, har de haft flera handläggare, vad de anser om Arbetsförmedlingen 
och vad de tror själva är den bakomliggande faktorn till att de har svårt att komma in på 
arbetsmarknaden. Slutligen ville vi även veta varför siffrorna ser ut som de gör när vi tittade på 
arbetslöshetsgraden för ungdomar, jämfört med tidigare. Totalt deltog sju stycken respondenter 
i vår undersökning. 

 

 
Den kvalitativa metoden som har använts för att kunna besvara våra frågeställningar, skriver 
Lise Justensen och Nanna Mik-Meyer om i boken Kvalitativa metoder - Från vetenskapsteori 
till praktik (2013, s. 13). 
Metoden har valts, eftersom vi vill undersöka matchningsproblematiken och varför en del unga 
är svårare att få ut på arbetsmarknaden än andra. Det här är en problematik som är svår att mäta 
genom ett experiment, samtidigt som den även är svår att mäta i kvantitet och är därför lättare 
att undersöka genom en kvalitativ metod. Att undersöka genom den här metoden gör det lättare 
via intervjuer, att få möjlighet att ställa frågor och vidareutveckla svar. 

 
 
 
5.2 Etiska överväganden 
De forskningsetiska principerna som vi följt, består av fyra olika krav; Informationskravet, 
Samtyckeskravet, Konfidentialitetskravet och Nyttjandekravet. De här kraven ska uppfyllas för 
att forskningen ska anses vara etiskt riktig. Vi anser oss ha följt de fyra kraven i uppsatsen med 
god marginal baserat på följande val vi gjort. Vi har innan intervjun meddelat våra respondenter 
om deras rätt till att avböja intervju, samt avbryta den om de känner sig trängda. Vi har frågat 
om de vill ta del av att läsa arbetet efter dess publicering och förklarat vilken den tilltänkta 
läsgruppen den är ämnad för och dess syfte. Av hänsyn till samtliga respondenter på 
Arbetsförmedlingen har vi trots deras godkännande att öppet publicera deras namn, gjort valet 
att hålla samtliga respondenterna anonyma eftersom viss information kan upplevas som känslig. 
Våra respondenter från Arbetsförmedlingen kommer därför att benämnas som AF1, AF2 och 
AF3. Ungdomarna benämns som U1, U2, U3 respektive U4. Vi är medvetna om att vissa brister 
kan förekomma eftersom den ort som Arbetsförmedlingens kontor vi besökt skrivs ut samtidigt 
som avgränsningen tydliggörs. 



14  

 

Respondenternas möjlighet att vara anonyma kan uppfattas som kompromissad, eftersom deras 
yrke, arbetsplats och kommun skrivs ut. Ur ett internt perspektiv kan det möjligtvis upptäckas 
vem som är våra respondenter, eftersom kännetecken för hur personerna arbetar kan vara 
avslöjande för vem respondenten är. Det kan även upptäckas genom vår avgränsning, då det är 
lättare att minska ned möjliga respondenter från ett helt kontor till en enskild grupp. 
Ungdomarna som intervjuades har vi låtit vara anonyma av samma anledning, deras anonymitet 
är inte utsatt för samma risk av igenkänning, eftersom de inte går genom beskrivna kännetecken, 
eller egenskaper att identifiera dem. 

 
 
5.3 Urval 
Respondenterna som bidragit med material har valts ut på två olika sätt, beroende på om de 
arbetar på Arbetsförmedlingen eller om de är arbetslösa ungdomar. AF1, AF2 och AF3 har valts 
ut genom ett snöbollsurval, medan U1, U2, U3 och U4 har valts ut genom ett första- bästaurval 
utifrån om de har passat in i Arbetsförmedlingens måttstock, 16-24 år, som även vi har använt 
oss av. Samtliga deltagare har det som tidigare nämnts hållits kvalitativa intervjuer med. 

 

 
Snöbollsurvalet som användes för att komma i kontakt med de tre första respondenterna, är en 
metod där en respondent kan leda forskarna till nya respondenter (Esaiasson, Gilljam, 
Oscarsson och Wägnerud, 2012, s. 189). I vårt fall har det varit sektionschefen för 
Arbetsförmedlingens kontor i Borås som lett oss vidare till våra respondenter, sektionschefen 
och handläggarna, men har inte varit respondent själv eftersom hen inte ansåg sig ha något att 
tillföra vår uppsats. Snöbollsurvalet anser vi har varit det bästa alternativet för vår 
undersökning, eftersom det har varit vår främsta möjlighet att komma i kontakt med potentiella 
och relevanta respondenter på Arbetsförmedlingen. Risken med urvalsmetoden skriver 
Esaiasson et. al. är att även om metoden kan vara den enda möjliga, finns det en möjlighet 
forskarna begränsar urvalet och respondenterna i för stor utsträckning. 
Första-bästaurvalet användes när arbetslösa ungdomar kontaktades, då de som passade in i vår 
ram och var villiga att ställa upp på en intervju även valdes ut. Det här urvalet gjordes inte 
enbart av bekvämliga skäl för vår uppsats, utan även av praktiska skäl eftersom vi inte hade 
möjlighet att befinna oss i Arbetsförmedlingens lokaler. Nackdelen med metoden är att urvalen 
som görs inte representerar hela populationen som undersöks. Därför blir en generalisering 
missvisande och bör inte göras om forskaren inte har en ungefärlig uppfattning om 
populationen. En generalisering av våra intervjupersoners svar skulle som teorin säger bli 
missvisande, eftersom våra fyra respondenter inte är tillräckligt för att en rättvis generalisering. 

 

 
Fyra ungdomar har valts ut genom ett första-bästaurval, där samtliga har intervjuats utifrån tio 
förutbestämda  intervjufrågor  (se  bilaga).  Frågorna  fokuserar  på  hur  länge  personen  varit 
arbetssökande, deras utbildningsbakgrund  och kontakt med 
Arbetsförmedlingen,   myndighetens   handläggare   samt   vad   myndigheten   kan   förbättra. 
Intervjupersonerna har varit inom samma åldersintervall som Arbetsförmedlingens måttstock, 
det vill säga 16-24 år. Ungdomarna fungerar som en kontrollgrupp för att se hur deras intryck 
överensstämmer med vad respondenterna på Arbetsförmedlingen berättat. 

 
De fyra ungdomarna är viktiga för vår undersökning, eftersom de är arbetssökande och har varit 
det under olika långa perioder. Två av ungdomarna är precis i början av sin arbetslöshet, medan 
de andra två har varit inne i processen under ett till två år. Samtliga av de här respondenterna 
har olika bakgrund och utbildningsbakgrund, deras förväntningar på Arbetsförmedlingen och 
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en handläggare skiljer sig, samt deras erfarenheter av myndigheten och dess arbete. Svaren som 
ungdomarna har givit, ger oss ett annat perspektiv på Arbetsförmedlingen och handläggarna, 
samtidigt som vi har möjlighet att verifiera om de anser att myndighetens åtgärder är 
tillräckliga. 

 
 
5.4 Material 
Materialet till vår teori och tidigare forskning har delvis valts ut genom strategiska urval, genom 
att vi har sökt material till uppsatsen i den kurslitteratur som har använts under de år vi studerat 
på Administratörprogrammet. Övrigt material som vi inte har kunnat få genom kurslitteraturen 
har slumpmässigt valts ut genom internetsökningar, Högskolan i Borås biblioteksdatabas, samt 
genom den vägledning vi fått från vår handledare och förslag från examinator. 

 
 
5.5 Intervjumetod Arbetsförmedlingen 
För att komma i kontakt med våra respondenter tog vi telefonkontakt med sektionschefen på 
Arbetsförmedlingens kontor i Borås, som hjälpte oss att vidarebefordra information till de 
anställda. De i personalen som var villiga att delta som respondenter tog därefter kontakt med 
oss via mejl. Återkoppling gjordes från vår sida, där vi skickade ut samma information som 
sektionschefen skickade till de anställda, samt information om de forskningsetiska principerna. 
Vid återkopplingen skickade vi även ut en förfrågan om när vi kunde träffa respondenterna för 
en intervju. Samtliga intervjuer genomfördes i början av november i grupprum på 
Arbetsförmedlingens kontor i Borås. 

 

 
I början av våra intervjuer presenterade vi oss och uppsatsens syfte, för att respondenterna skulle 
få en möjlighet att sätta sig in i vårt ämne ännu en gång. De fick även en repetition av 
informationen om de forskningsetiska principerna och om anonymitet, samt att de hade rätt till 
att avbryta intervjun. Respondenterna på Arbetsförmedlingen hade inga problem med att de 
nämndes vid sina namn i uppsatsen. Det har dock inte gjorts av ett beslut från oss författare. 
I vår intervjuguide strukturerades frågorna upp efter olika teman. Respondenterna fick starta 
med inledande frågor om vem de är och hur länge de hade arbetat där. Intervjuguidens 
utformning var anpassad efter handläggarna och relevanta för vårt formulerade problem. 
Däremot var frågorna till chefen enbart delvis anpassade, eftersom vi fortfarande var inne i 
“sökprocessen” med att hitta vilket fokus vårt arbete skulle ha. 

 
Intervjuerna hölls i ett semistrukturerat format för att vi skulle ha möjligheten att skapa ett 
flytande samtal som Esaiasson et. al. skriver (2012, s. 264), vilket gjorde våra respondenter 
motiverade att berätta mer och utveckla sina svar och möjlighet till följdfrågor. 

 
Intervjuerna hölls på Arbetsförmedlingens kontor i Borås, för att respondenten skulle ha 
möjlighet att vara i sin “hemmiljö”. Att sitta på en avskild plats hade även den fördelen att 
intervjun inte stördes av bakgrundsljud. Vi alla författare deltog vid intervjutillfällena. Utöver 
att spela in intervjuerna gjorde vi även anteckningar. 

 
 
 
5.6 Intervjumetod Arbetslösa ungdomar 
Intervjuerna som genomfördes med fyra arbetslösa ungdomar genomfördes utifrån ett 
förstabästa urval, där vi intervjuade de som först stämde in i vår urvalsgrupp och som ville delta. 
Vi hade tillfrågat Arbetsförmedlingen och fått avslag på om vi fick intervjua ungdomar i deras 
lokaler, de kunde heller inte hjälpa oss med urvalet.   När vi tog kontakt med ungdomarna 
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informerades de om syftet med uppsatsen, de etiska forskningsprinciperna och att de inte skulle 
nämnas vid fullständigt namn. Intervjuerna genomfördes strukturerat där de fick besvara tio 
frågor (se bilaga) som de kunde relatera till. Vi hade här inte möjligheten att skapa en dialog, 
eftersom ungdomarna var i viss mån avståndstagande. Under intervjun antecknades 
respondenternas svar i ett block, men spelades aldrig in. Intervjuguiden som användes var även 
här uppdelad i olika teman. 

 
 
5.7 Databearbetning/Dataanalys 
För att bearbeta den insamlade datan vi fått i vår empiri har vi spelat in och transkriberat 
respondenternas intervjuer och svar, med anteckningarna som komplement. Transkriberingen 
har tagit upp till mellan fyra till sex timmar, per intervju. För ungdomarna som vi intervjuat har 
vi förlitat oss till våra anteckningar om deras svar och förlitat oss till minne. Vi har diskuterat 
tillsammans om hur den insamlade datan överensstämt med vår teori och hur den har skiljts sig 
i andra aspekter medan vi skrivit empirin. När vi skrivit och samtalat sinsemellan har vi 
uppmärksammat specifika mönster som stärkt vår teori. Transkriberingen och diskussionerna 
har varit givande, eftersom vi då kunnat ha djupare reflektioner om den insamlade datan. 

 
 
5.8 Validitet och Reliabilitet 
Enligt Esaiasson et. al. (2012, ss. 57-63) innebär validitet att materialet är relevant för 
mätningen och menar att det finns två sorters validitet som delas in i tre definitioner: 1) Teori 
och empiri ska vara sammanhängande; 2) Att de felaktigheter som finns inte återkommer; 3) 
Att undersökningen inte hamnar utanför fokusområdet. Validitet 1 och 2 klassas som 
begreppsvaliditet, medan validitet 3 är resultatvaliditet. 
I vår uppsats anser vi oss ha god validitet genom att ha relevant teori och relevant empiri för det 
valda ämnet. 

 

 
Samtliga respondenter har arbetat på Arbetsförmedlingen under en längre tid och bör därför ha 
god kännedom om myndigheten. Dock har respondenter, som exempelvis AF1 som genom sin 
chefsroll och där endast en del av frågorna var av relevans, möjlighet att ge en förskönande 
framställning av problematik. Det anser vi kan påverka validiteten till en viss mån. 
Reliabilitet syftar till hur tillförlitlig den empiriska studiens mätning är enligt Esaiasson et. al. 
(2012, s. 63). De menar att en hög reliabilitet kräver att slumpmässiga fel i mätningarna inte 
förekommer, vilket de menar kan göras genom att slarvfel undviks helt eller att de största 
slarvfelen undviks helt vid insamlandet av det empiriska materialet. Reliabilitet förhåller sig 
mer till kvantitativa undersökningar, än kvalitativa dock, eftersom vårt valda ämne passar sig 
bättre för en kvalitativ undersökning istället för en kvantitativ undersökning. 

 

 
Problem som vi stött på under arbetets gång var när vi försökt få tag på ungdomar att intervjua. 
Arbetsförmedlingen kunde inte bistå oss med ungdomar att intervjua, inte heller fick vi stå i 
deras lokaler, utan vi fick på egen hand leta efter respondenter i Borås och utanför 
Arbetsförmedlingens kontor. De ungdomar som vi lyckades intervjua var reserverade och gav 
oss otillräcklig data. Vi kunde inte skriva vår uppsats i den form vi hade planerat från början på 
grund av det, därför fick vi förflytta fokus från arbetslösa ungdomar till handläggarna på 
Arbetsförmedlingen som arbetade med dem. Vi har försökt följa vår aktivitetsplan efter bästa 
förmåga, med personliga angelägenheter, sjukdomar och reseförbindelser under årets lopp som 
påverkat arbetets fortgång. 
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6. Empiri/Resultat 
 
 
 
6.1 Personal på Arbetsförmedlingen 

 
 
6.1.1 AF1 

 
Respondent AF1 är chef på Arbetsförmedlingen i Borås och har suttit på posten i drygt ett och 
ett halvt år, men har arbetat på Arbetsförmedlingen i 10 år. Hen är i grunden psykolog och har 
tidigare arbetat inom kriminalvården och psykiatrivården. AF1 chefskap bryter mot 
Arbetsförmedlingens mönster av att tidigare tillsatt Arbetsförmedlingens egna handläggare till 
posten, eftersom hen inte är handläggare. AF1 uttrycker själv att hen aldrig har varit 
handläggare och inte kan besvara handläggarnas frågor om deras yrke med hen. Istället har de 
ett annat rådgivande organ för sådana frågor. AF1s har tillsatts med en tanke att koncentrera sig 
på organisatoriska frågor, tilldelning av uppgifter till sina medarbetare och samverkan med 
externa aktörer, såsom kommunen. Arbetsförmedlingens kärnverksamhet är att förmedla 
arbete, men till det har de även en avdelning som består av psykologer, sociologer och 
arbetsterapeuter, samt sjuksköterskor vilket är unikt då bara två andra Arbetsförmedlingar har 
det, därför var AF1 till en del insatt i verksamheten. I teamet som arbetar med ungdomar är de, 
förutom AF1, 25 stycken, som är uppdelade i en klarläggande grupp som tittar på klara 
förutsättningar, funktionsnedsättningsgruppen, ungdomsmatchargruppen och sedan en grupp 
för nyanlända. Hen understryker att de ungdomar som kommer till F-gruppen är ungdomar som 
förr aldrig hade kommit till Arbetsförmedlingen på grund av deras fysiska och psykiska 
åkommor. Idag kan de återfinnas även i den vanliga matchargruppen. 

 

 
”Om man kollar tillbaka ett år eller två när det var sämre arbetsmarknad, de som 
var i matchargrupperna och klienterna som var där hade inga andra bekymmer 
än att de var arbetslösa. Idag är ingen av de kvar, de har ett jobb. De som är kvar 
de har problem, det är mycket större andel idag i matchargruppen som har 
bekymmer och handikapp av olika slag som måste tas hänsyn till.” 

 

 
Matchargruppens handläggares arbetsuppgifter ser mer ut som den klarläggandegruppens 
handläggare gjorde för ett år sedan. Det här för att arbetsmarknaden har förändrats och 
Arbetsförmedlingen har svårt att hänga med i samma takt som inflationer och arbetsmarknaden. 
Arbetsförmedlingen är en stor och trög byråkratisk organisation menar AF1, 
Arbetsförmedlingens utvecklingsresa har haft vissa framsteg, men skulle gärna ligga tre år 
längre fram i utvecklingen, dock är det bra. Mottagandet av förändringar i organisationen har 
varit blandade, för det mesta har det varit positivt, speciellt från de yngre handläggarna, men 
lite svalare från de som arbetat där en längre tid. AF1s egna arbetsuppgifter kan variera, men 
för det mesta utifrån en inplanerad bas bestående av möten. 

 

 
Mycket av hens arbetstid går åt till att sitta i samverkansmöten med olika involverade aktörer. 
Det kan vara kommunens Jobb Borås och DUA, där de unga kan få möjligheter till praktikplats 
och Komvux. Just samarbetet med Jobb Borås beskriver AF1 som bra, då många av hens 
handläggare har ett tätt samarbete med dem och arbetar därifrån en gång i veckan. Samarbetet 
med kommunala aktörer skiljer sig från samarbetet med privata aktörer, eftersom de privata 
aktörerna ofta vill att Arbetsförmedlingen ska bidra med pengar och de kan därför inte alltid 
vara med.  Arbetsförmedlingen får då en annan aktör att samarbeta med, var i processen att 
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“lära känna” dem börjar om på nytt. AF1 tycker att det är tryggare att kunna sälja in dem till 
arbetssökande om de på Arbetsförmedlingen är insatta i verksamheten. 
Med just i sitt arbete på Arbetsförmedlingen tycker AF1 att de gör nytta, att varje ungdom som 
hens handläggare lyckas få ut på arbetsmarknaden är en fantastisk nytta. AF1 tillägger, att 
ungdomarna mår bättre av att få komma in på arbetsmarknaden. 

 

 
Vad gäller de regelverk och regleringar som AF1 och hens medarbetare måste förhålla sig till, 
är det regleringsbrev från regeringen där det finns instruktioner hur och vad organisationen ska 
göra och inte får göra. Bland de många lagarna som de följer ingår till exempel lagen om 
offentlig upphandling som uppger vilka som är berättigade till Arbetsförmedlingens tjänster. 
Trots tydliga ramverk av vad de får och inte får göra, uppger AF1 att det ändå är friare med 
utrymme för att tänja på gränserna, om det gynnar organisationen och den arbetssökande, samt 
att det ska gå att motiveras väl och dokumenteras. Vid vår fråga om hur de på 
Arbetsförmedlingen använde regelverken rent konkret tog AF1 ett exempel från en av 
handläggarna. 

 

 
“Arbetsmiljölagen och lagen om anställning styr mer mitt arbete och de bitarna, men 
vad gäller handläggarna är det en annan fråga för de har de alltid med sig lagarna i 
bakhuvudet. Sen måste vi hitta sätt att gå runt. Vi har en handläggare som aldrig skulle 
bryta en regel, men som är duktig på att hitta vägar att gå runt för att det ska bli så bra 
för klienten. Han kommunicerar med att vara fyrkantig och ha ett stort hjärta. Ingen 
kan komma in och ifrågasätta hans beslut för de är regelrätta och klienterna blir nöjda 
för det får det de behöver. Han är ett bra exempel på hur man använder de i arbetet.” 

 

 
Om regelverken frångås alltför mycket kan det bli konsekvenser, eftersom en del av de riktlinjer 
de har är lagar, beroende på vilken grad av en handläggare frångår kan de gå från att de har ett 
korrigeringssamtal med AF1, till att ärendet går genom den informella sektionstrappan hamnar 
hos Personalansvarsnämnden. Då handlar det om rent tjänstefel, dock är det sällsynt. 

 

 
Varför ungdomsarbetslösheten ser ut som den gör, förmodar AF1 beror på att de ungdomar som 
inte arbetar idag har ytterligare problem av någon form. Under finanskrisen 1992 var svaret 
enklare att ge, att det rådde brist på arbetsplatser, idag finns det gott om dem. Högkonjunkturen 
i landet har skapat fler jobb, och dessutom har arbetsgivare pressats att anställa personal med 
problem, som de tidigare aldrig hade gjort. Det positiva där är då att ungdomar som tidigare 
aldrig hade kunnat få anställning kan nu med hjälp av stöttning få det, istället för att gå en tid 
på Arbetsförmedling, gått ur kassan och sedan bli förtidspensionerade. Numera om de får 
chansen till arbete kan de får de meriter de behöver i framtiden för att höja sina chanser sedan 
när konjunkturen vänder. AF1 säger dock att det kommer alltid att finnas en grad av arbetslöshet 
och tror att varför den är högre hos ungdomar är just på grund av deras bristande 
arbetserfarenheter. m valet står mellan två till synes lika individer men där den ene kommer 
direkt från gymnasiet och saknar erfarenhet, gentemot en andra som hunnit få de få efterfrågade 
erfarenheterna, då är det mer troligt att den med erfarenhet anställs. 

 
 
 
6.1.2 AF2 

 
AF2 är handläggare på Arbetsförmedlingen och har arbetat med ungdomar under de senaste 
fem och ett halvt åren. Hen är utbildad inom offentlig förvaltning vid Göteborgs universitet. 
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Som handläggare har AF2 uppdraget att förbereda arbetslösa ungdomar inför arbetsmarknaden. 
Mycket av arbetet som hen utför är motivationsarbete, men det formellt uttalade uppdraget är 
att kartlägga individer och se vad personen behöver för verktyg för att kunna bli 
självförsörjande. För AF2 innefattar arbetet som handläggare att få information om sin kund 
innan hen kan möta behov och motivera dem i “rätt” riktning. Det vill säga få kunderna att se 
de behov som de själva inte ser. AF2 säger ofta till sina kunder, att hen ger den hjälp som 
kunden är i behov av och inte det som kunden själv vill ha. 

 

 
AF2 är den som kunderna har ett längre och djupare samtal med och får själv göra sig 
underrättad om personens bakgrund, därför har hen ingen tidigare kunskap om kundernas 
bakgrund och får själv den informationen vid det första samtalet. Därför kan situationerna som 
AF2 ställs inför bli tunga och emotionellt påfrestande, eftersom kunderna ofta har en mycket 
trasslig bakgrund. Många kunder har gjort avhopp från skolan eller inte klarat av den, vilket har 
varit en följd av sociala omständigheter eller medicinska skäl. Bland AF2s kunder finns det 
hemlöshet, kriminalitet, drogmissbruk och de som kommit i fel sällskap, men hen möter även 
de som har mycket allvarliga berättelser i sitt bagage. Ett exempel är en kund som tidigare var 
barnsoldat och blivit instängd i en hydda tillsammans med sina nio syskon och ett vapen. För 
att få komma ut ur hyddan och fortsätta leva, hade kunden varit tvungen att skjuta ihjäl sina 
syskon. Det här är för AF2 ärenden som det tar lång tid att bearbeta. 

 

 
AF2s kunder är dock inte alltid de som har en brokig bakgrund. Det kan även vara individer 
med en trygg uppväxt, men som har ett medicinskt hinder i form av svår diabetes som kan vara 
livshotande om den inte sköts på rätt sätt. Ur ett utbildningsperspektiv kan det komma kunder 
med en ofullständig grundskole- eller gymnasieutbildning. Handlar det om kunder med enbart 
“fel” utbildning, anses de vara matchningsbara och hamnar vanligtvis utanför AF2 
arbetsområde. 

 

 
De flesta av AF2s kunder har generellt sett ingen kunskap om varför de är hos hen och de har 
sällan ett verklighetsförankrat mål, eftersom de främst inte har någon insikt om samhället eller 
vad som förväntas av dem. Kunderna vet vanligtvis inte vad de vill ha mer än att de är arbetslösa 
och vill ha ett arbete. För AF2 är processen inte enkel och vägen till ett arbete har inte samma 
förfarande som kunderna tror. Vanligt är att AF2 i samband med kundmöten, förklarar vad hen 
arbetar med och sedan frågar kunden om varför den tror att hen möter AF2. 

 

 
AF2 väljer vanligtvis metoden att låta kunden få “äga” mötet, eftersom hen aktivt väljer att inte 
läsa på om sina kunder inför det första mötet för att inte upplevas som besvärlig och undvika 
att skapa en förutfattad mening. Det är först vid mötets slut som AF2 tar över mötet, eftersom 
det är då hens kunskaper om myndigheten och arbetsmarknaden kopplas in för att kunna skapa 
en aktivitetsplan. För att den ska vara meningsfull anser AF2 att även kunden måste tro på den, 
men kan även skapa en ny om kunden inte tror på den tidigare för att de ska uppleva att de har 
någon form av makt. AF2 måste i utformandet av en aktivitetsplan själv ha flera vägar öppna, 
samtidigt som hen ska tro på att de fungerar. Det är också en vanlig strategi för att AF2 ska 
kunna se vad kunden är mest motiverad till, vilket kan vara att gå klart grundskola eller 
gymnasium, en yrkesutbildning eller börja på en praktikplats. 

 

 
De krav som AF2 har på sina kunder varierar ur ett individuellt perspektiv, eftersom hen har 
stora handlingsmöjligheter att anpassa krav efter kund. I den första delen av matcharprocessen 
finns det regler som samtliga kunder måste följa. AF2 gör en liknelse med en strömfåra, där 
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tanken är att alla kunder ska genomgå i stort sett samma saker. Kunderna som AF2 möter är de 
med särskilda behov, som behöver gå en lite annorlunda väg för att komma till målet som satts 
upp. Grundidén är att samtliga kunder ska gå mot samma mål, men vägarna dit ser olika ut 
beroende på individens förutsättningar och kan vara enklare eller svårare för de som har 
“plockats upp”. 
För de kunder som är i matcharprocessen eller Jobbgarantin för ungdomar, finns det fasta regler 
som exempelvis att aktiviteten ska vara på heltid eller teoretiskt räknas som heltid för att inte 
åka ur programmet. Erhålls en ersättning som är kopplad till programmet höjs kraven på kunden 
ordentligt. Den måste följa den upprättade aktivitetsplanen för att inte bli utan ersättning. AF2 
har i sitt arbete möjlighet att bestämma att en kund ska göra en sak trots att det går mot kundens 
vilja, men som måste genomföras för att kunden inte ska bli utestängd från programmet. AF2 
som främst arbetar mot den klargörande sidan har ett större självbestämmande än i den vanliga 
matchningsprocessen. 

 

 
I sitt arbete har AF2 många möten innan Arbetsförmedlingen öppnar och upplever att hen sällan 
har tid för eget arbete innan kundmöten. De möten som hen medverkar i kan exempelvis vara 
arbetsplatsträffar, samverkansmöten med bland andra Jobb Borås och kontorsmöten. AF2 har 
även konsultationsmöten med Arbetsförmedlingens rehabilitering som är en slags stödfunktion 
till handläggarna, där bland annat psykologer, arbetsterapeuter och socialkonsulenter ingår. Vid 
sådana möten diskuteras det även hur handläggarna ska komma vidare i sitt arbete och hur de 
kan stödja varandra. 

 

 
AF2 har i sitt arbete som handläggare även givande situationer. Ett exempel är en kund med 
missbruksproblematik, som även var på gränsen att bli yrkeskriminell. Hen hade under hela 
mötet med AF2 inte förstått vilka möjligheter de föreslagna åtgärderna kunde leda till, men 
förstod sedan och bestämde sig för att gå till Komvux och återuppta sina studier. 
Det finns dock möten som blivit det motsatta mot vad AF2 har trott. Ett exempel är en 
arbetsgivare som skällde ut AF2 utan någon förklaring, där AF2 trodde att arbetsgivaren skulle 
hoppa på och slå ner hen. Sådana händelser är emotionellt jobbiga. 

 

 
I sitt arbete begränsas AF2 av regelverk, vilket hen skulle vilja ändra på, men är medveten om 
att de är svåra att förändra. Styrdokumenten ser till det generella, men är inte alltid tillämpbara 
på individuell nivå. AF2 anser att regelverken kan vara ett hinder för att tillgodose specifika 
behov, men upplever samtidigt att förbättringar har skett. 

 

 
Att avvika helt från reglerna kan resultera i att AF2 hamnar i Personalansvarsnämnden och 
riskerar då att bli avstängd. Hen tillämpar därför regelverken på ett sätt som gör det möjligt att 
komma runt dem, för att skapa bättre förutsättningar för individen. AF2 måste ha ett underlag 
och kunna motivera sina beslut, för att hens agerande ska ses som acceptabelt. Problemet är för 
hen att alltid hitta den bästa vägen, eftersom det finns många regler att motivera sitt val med. 
En lag kan till exempel säga att en kund ska sättas in i Jobbgarantin, medan nästa lag kan säga 
att kunden inte ska vara där. Reglerna som AF2 har att använda sig av i sitt arbete är anpassade 
efter en typ av standardärende som egentligen är i minoritet, eftersom nästan alla ärenden är 
unika. Generaliseringarna som finns ser AF2 mer som en mall för handläggarna, vilket gör att 
hen måste försöka få varje ärende att komma nära den. 

 

 
AF2 anser att dagens arbetsmarknad är väl fungerande och fångar upp många arbetslösa 
ungdomar, men att antalet ungdomar som helt hamnar utanför arbetsmarknaden ökar. Det är 
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främst kunder som inte har avslutat grundskolan eller har oförklarliga hål i sitt CV.  Ökar den 
mängden kan arbetsgivarna höja lägstanivån på en anställning och därmed sålla bort många 
personer, därför menar AF2 att det kan bli problem för kunder som inte är klar med grundskolan. 
Hen ser att allt fler arbetsgivare höjer sina krav och att dagens lägstanivå ofta är en fullständig 
gymnasieutbildning, vilket gör att hen uttryckligen säger att de med en lägre eller ofullständig 
utbildning idag är näst intill oanställningsbara. AF2 påpekar att om kunden får ett arbete i ett 
sådant läge, har den ofta turen att känna en person som behöver en handräckare eller 
grovarbetare på sitt arbete. I dagsläget anser hen att det ser bättre ut, men påpekar att det under 
sämre tider kan komma att krävas mer än en gymnasieutbildning.  AF2 tillägger slutligen att 
ungdomsarbetslösheten är accelererande. Som exempel, det här året är 100 stycken 
arbetssökande och det finns 30 tillgängliga arbeten. Nästa år kan det vara ytterligare 100 
stycken, plus de 70 stycken från det föregående året. Det uppstår en obalans i fråga om utbud 
och efterfrågan. 

 

 
6.1.3 AF3 

 
AF3 har arbetat i 11 år på Arbetsförmedlingen som handläggare. Hen har en mångsidig 
arbetserfarenhet inom arbete med utbildning och ungdomar, men saknar akademisk examen. 
Hen arbetar med ungdomar i Jobb och utvecklingsgarantin, vilket AF3 beskriver som 
Arbetsförmedlingens ”slaskhink” och berättar att ungdomarna kommer dit genom att först gå 
genom ungdomsgarantin. Om de inte lyckas få arbete eller studieplats går de vidare till Jobb 
och utvecklingsgarantin. Fungerar det inte där heller, att få ut i sysselsättning, finns det en 
möjlighet att de blir kvar hos Arbetsförmedlingen tills kundens pension. 

 
 
 
AF3 beskriver att arbetet brukade vara utspritt och spretigt, men efter en omstrukturering föll 
det på AF3s lott, tillsammans med en kollega, att ta hand om dem och försöka att se till att 
ungdomarna inte gick igenom hela cykeln, genom att de inriktade sig på att ta hand om en mer 
homogen grupp arbetssökande. 

 

 
AF3 beskriver sina arbetsuppgifter som mest bestående av administration och fatta beslut och 
strategier hur de arbetssökande ska göra för att bryta långtidsarbetslösheten, att ta emot dem, 
och hantera dem under sin signatur, det vill säga vara deras tillordnade handläggare i personliga 
möten, något AF3 uttrycker skulle vilja kunna ägna mer tid åt. De anser att administration och 
IT-system tar upp alldeles för mycket tid, tid som hen hellre hade velat lägga på att möta sina 
kunder istället. Tillsammans med det ska en handläggare handha ett stort antal kunder som alla 
behöver ens uppmärksamhet, i bästa fall har en handläggare 100 kunder, i värsta fall 350 
stycken, AF3 och hens kollega brukar handha mellan ca 130 till 150 stycken kunder. AF3 anser 
att det blir allt mindre tid för kundmöten och att “//...//allt ska gå genom en dator, eller någon 
workshop som går över nätet//..//”. När hen väl får träffa kunder i ett personligt möte och kunna 
resonera fram tillsammans med dem en strategi och ett mål, känns arbetet givande. 

 

 
De kunder som AF3 tar emot har redan gått igenom ungdomsgarantin utan framgång och gått 
då vidare till Jobb och arbetsgarantin, beskriver hen uttryckligen som att “hamna i klorna hos” 
hen och har oftast andra personliga problem. Det kan vara en odiagnostiserad 
funktionsnedsättning som inte upptäckts under dennes skolgång, som de lyckats traggla sig 
igenom, tills de ska ut på arbetsmarknaden och det tar stopp. 

 

 
De som väl hamnar på hens bord är olika personer med olika bakgrund, majoriteten av dem har 
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inte fullgjort sin grundutbildning. En del beskriver hen som curlade ungdomar som inte har 
behövt lyfta ett finger tidigare i hela sitt liv och när AF3 kommer in i bilden och börjar ställa 
krav tycker de att han är en jobbig individ. De som har en gymnasial utbildning, men som inte 
passar in på den rådande arbetsmarknaden förekommer även. Hen anser att det finns för många 
utbildningar som inte ger de önskade färdigheterna. 

 
 
Det kan uppstå konflikter mellan AF3 och hens kunder när hen försöker förklara att AF3 arbetar 
på riksdags- och Regeringsuppdrag och inte är krånglig och byråkratisk bara för att ställa till 
det för dem. Det råder brist på förståelse från kundens sida tycker hen, att de måste följa sin 
aktivitetsplan för att få sin ersättning på 4000 kronor i månaden. AF3 tillägger att det finns de 
specifika ögonblick då hen kan förstå att kunden kan ha något bakomliggande problem, som till 
exempel ADHD. Då kan de tillsammans arbeta sig vidare därifrån till att ordna anställning, med 
stöd till arbetsgivaren i form av ekonomisk ersättning. De ögonblicken tycker AF3 om. Tyvärr 
bleknar de i jämförelse mot de bråkiga kunderna som skriker, svär och tycker hen är allmänt 
jobbig och borde försvinna från jordens yta. När det varit som allvarligast har AF3 blivit 
inkallad till Tingsrätten eller tagit emot hot. Ett exempel där relationen utvecklats till det bättre, 
är en besvärlig kund som AF3 haft, där deras relation blev bättre efter att kunden lyckats få en 
anställning under ett år. 

 

 
AF3 tror att det gör mycket för kundens självkänsla och sociala behov av att få komma ut på 
arbetsmarknaden, speciellt även då kunden nu kan betala själv för de saker den önskar och inte 
behöva gå på ersättning och bidrag. Hen tycker att skillnaden är obeskrivbar. Sina kunder som 
hen har möter hen och kollegan genom att anordna drop-in tider på ca en och en halv dag i 
veckan på Arbetsförmedlingen. Idealet är att AF3 ska kunna undsätta en kvart för varje kund, 
men det blir sällan det. Om både kunden och AF3 har tur blir det ett möte på 10 minuter. 

 

 
En process med en kund med specialbehov kan vara lång och krävande, men det finns en plats 
för alla och det gäller att finna den genom arbetsprövningar, arbetspsykologer, samt samverkan 
med andra aktörer som kontakt med vården, Försäkringskassan, Socialtjänsten och kommunen. 
En kund som nämnts som exempel har varit inskriven på Arbetsförmedlingen i nära 7 år och 
har aldrig haft ett arbete, fram tills nu, om allt går vägen, tillägger AF3. 

 

 
Standardmötena är dock med fullt friska personer som bara behöver att Arbetsförmedlingen 
kommer och skjuter in med Stöd- och matchningstjänsten. Sedan kan de boka en ny tid två och 
en halv månad senare. Om AF3 fortfarande har personen inskriven efter 3 månader utan 
anställning, eller studier, bör de undersöka om det kan vara något annat bakomliggande problem 
som stör. 

 
 
 
AF3 arbetar, som tidigare nämnt, utefter Riksdag- och Regeringens uppdrag med deras uppsatta 
ramverk och riktlinjer och hur de påverkar både AF3 och hens kunder. AF3 kallar det för den 
lilla fyrkantiga lådan, som är mycket byråkratisk och tråkig, men som måste efterföljas för att 
det ska rätt och riktigt till. Där kan det uppstå konflikter. 

 

 
Hens kunder kan försöka vädja till AF3s medkänsla att bända på reglerna, men AF3 berättar 
om uttrycket “Om man släpper en, måste man släppa alla.” och att hen inte borde arbeta som 
handläggare om hen skulle släppa igenom folk efter godtycke. Det händer förstås att det kan 
uppstå tillfällen om AF3 anser och kan argumentera för att kundnyttan skulle vara stor om de 



23  

avvek från sina regler och gör ett snedsteg, men då ska det vara försvarbart. Det värsta som 
skulle hända hen vid ett sådant tillfälle skulle vara en tillsägning och ett slag på fingrarna. Det 
beror på hur utfallet blir och att det ger resultat. 
AF3 större bekymmer i dagsläget är administrationen och IT-systemet, än ramverken och 
riktlinjerna. 

 
 
6.2 Arbetssökande ungdomar 
När respondenterna tillfrågades om vad deras förväntningar på Arbetsförmedlingen var, svarade 
U1, U2 och U3 att de skulle vilja att myndigheten kunde hjälpa arbetssökande genom att tipsa 
om var de kunde hitta arbete, eller att de skulle hjälpa till efter bästa förmåga. U4 svarade 
däremot att hen inte hade några förväntningar på Arbetsförmedlingen alls, eftersom hen saknade 
tillit till myndigheten och ansåg att de på den var hopplösa på att hjälpa till. Tre av fyra 
respondenter vi intervjuade ansåg att det fanns saker som myndigheten kunde förbättra. U1 
svarade att de kunde bli bättre, genom att hjälpa till med att hitta ett riktigt arbete och med det 
besvara det deras kunder frågade om. U2 hänvisade till sin korta tid som arbetssökande och 
svarade att hen därmed inte var särskilt insatt, men att personen självständigt sökte arbete. U3 
som vid intervjun relativt nyligen avslutat gymnasiet, ansåg att Arbetsförmedlingen behöver 
öka sin kontakt med gymnasieelever och synas mer och informera eleverna innan de tog sin 
examen. 

 

 
Ingen av våra intervjupersoner kunde svara på varför de är arbetssökande, men samtliga nämner 
att det kan ha med deras utbildning att göra och ett eventuellt felval av gymnasieutbildning för 
de respondenter som hade en fullgjord utbildning. U4 var dock mer öppen och förklarade att 
hen kom från en trasslig uppväxt. Hen är den enda som också hade varit i kontakt med, förutom 
Arbetsförmedlingen, även Socialtjänsten som var inkopplad, eftersom hen just nu bodde och 
har bott på flera behandlingshem på olika orter i Sverige. Vad gäller de förväntningar de hade 
på just sina handläggare, förväntade sig U1 och U4 att de skulle hjälpa sina kunder att hitta ett 
arbete, medan U2 inte visste och U3 svarade att personen inte hade några förväntningar och 
hoppades på att bli positivt överraskad. 
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7. Teoretisk analys 
De anställda på Arbetsförmedlingen har många regelverk och riktlinjer att foga sig efter och 
anser att styrdokumenten kunde begränsa deras handlingsförmåga. Något som stämde överens 
med Lipskys teori om byråkrati. Som följd, kunde det uppstå en del konflikter för handläggarna 
med deras kunder, samt intressekonflikter gentemot arbetets styrning. I fall där de uppfattade 
att kundnyttan var större än konsekvenserna, kunde de tänka sig tänja på gränserna för kunden, 
om de kunde dokumentera och argumentera för varför de agerat som de gjort. Tidsbrist är ett 
annat problem för dem, att få tid att sitta ens en hel kvart med en kund kunde vara ovanligt. De 
upplevde inte att kunderna hade några specifika förväntningar på dem, men efter vidare 
diskussion kom det fram att kundernas förväntningar på dem var att de skulle ordna fram ett 
arbete åt dem. 

 

 
Informationen som framkom vid intervjuerna med de anställda på Arbetsförmedlingen, 
bekräftade Socialstyrelsens egna studier om hur funktionsnedsättning och dysfunktionella 
bakgrunder spelar in i arbetslösheten. En stor del av de kunder våra handläggare hade var 
ungdomar med avbruten skolgång och odiagnostiserade problem. Med hjälp av strategier och 
planering arbetade de med att få ut dem i sysselsättning. Ett åtagande med blandade resultat. 
Arbetet med en del kunder kunde i värsta fall sluta med hot och våld. Kunderna som var 
svårhanterliga och således svårast att matcha, ansåg de vara väldigt långt från arbetsmarknaden 
och några år tillbaka hade de antagligen inte ens kunnat vara med i ett arbetsmarknadsprogram. 

 

 
Enhetschefen delade den här uppfattningen och förklarade att idag är det lättare att få ut även 
de här ungdomarna på arbetsmarknaden. Det möjliggörs genom den samverkan  de har med 
externa aktörer som de arbetar med och som hjälper till genom att underlätta för unga att få 
praktikplats eller gå på utbildning. Trots ökande krav på meriter och kompetens, som både 
Socialstyrelsen och Wadensjö skriver om, samt diskriminering från arbetsgivarnas sida, något 
som handläggarna var medvetna om. Arbetsförmedlingen kan även då komma med insatser i 
form av ekonomiskt bistånd till arbetsgivare som incitament för att de ska kunna ge ungdomar 
en chans till arbetserfarenhet. Arbetsförmedlingen som organisation har nära samverkan med 
olika externa aktörer inom vård, socialen och kommunen, eftersom deras kunder ansågs vara i 
behov av det och underlätta att få ut dem i sysselsättning. 

 

 
Anställda på Arbetsförmedlingen anser att det är lättare för unga att få ett första arbete tack vare 
kontakter och matchande efterfrågan av personal, men ändå ser arbetslöshetsgraden för unga 
relativt hög ut, jämfört med andra åldersgrupper. Det kan bero på att den del av unga som är 
svårast att matcha har ökat. Studien som Mattias Engdahl och Anders Forslund framfört om hur 
missvisande mätmetoder kan ge en högre arbetslöshetsgrad för åldersgruppen 15-24 får oss att 
ifrågasätta hur riktig statistiken är. Att heltidsstuderande som söker arbete vid sidan om räknas 
in som arbetslösa, de är dock inte inskrivna i Arbetsförmedlingen och tillhör inte NEET. 
Ungdomar i överlag är relativt lättmatchade, ansåg personalen på Arbetsförmedlingen, men 
brist på meriter och erfarenhet kan däremot försvåra matchningsprocessen. Ytterligare 
bakomliggande problem kan göra Dem icke anställningsbara. Enhetschefen påpekar att det 
alltid kommer finnas en grad av arbetslöshet på grund av det. 
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På arbetsmarknaden som helhet menar vi att ungdomsarbetslösheten beror delvis på strukturell- 
och friktionsarbetslöshet, då många kännetecken stämmer överens med hur 
ungdomsarbetslöshet fungerar och problematiken för arbetsgivare att hitta personal till olika 
arbeten som borde passa unga. 

 

 
Hur det stämmer överens med tidigare forskning och teorier kan vi urskönja att de unga som är 
svårast att matcha med arbete är individer som ligger långt från arbetsmarknaden, inte bara för 
bristande utbildning och etnicitet, men även på grund av fysiska och psykiska problem som 
bakomliggande faktor. Under våra intervjuer med respondenter på Arbetsförmedlingen 
framkom det, att idag utgörs en större del av de arbetslösa av unga med de här typerna av 
problem Det här var ett utfall vi inte hade räknat med. Unga som tidigare kanske hade 
förtidspensionerats och inte hade kommit till Arbetsförmedlingen, utgör nu en del av de 
inskrivna idag. 

 

 
När vi kontrollerade med vår kontrollgrupp av ungdomar som är arbetssökande och inskrivna 
på arbetsförmedlingen kom det även fram att majoriteten av dem har ett brokigt förflutet eller 
oavslutade studier. Ungdomarna var svårare att kommunicera med då de antingen först inte 
förstod frågorna eller gav vaga svar. De hade tillitsbrist till oss och de var reserverade. Det 
framkom att det rådde även en brist på tillit till Arbetsförmedlingen, i bästa fall hade en av dem 
fått praktik, medan andra hade börjat söka på egen hand, eller gett upp. En av ungdomarna 
öppnade upp för oss och vi fick veta lite mer om hens bakgrund och erfarenheter med 
Arbetsförmedlingen. Hens uppgifter bekräftade tidigare forskning av McLauglin et. al. och 
SKLs undersökning, om hur unga med otrygg bakgrund och psykisk ohälsa påverkar 
arbetsmöjligheter negativt. Den gemensamma åsikten bland våra unga respondenter var en 
önskan om att Arbetsförmedlingen ska ge mer direkt hjälp till dem att finna arbete. Vi upptäckte 
att det var skillnader i hur personalen på Arbetsförmedlingen hade förklarat sina arbetsuppgifter 
och hur ungdomarna uppfattade dem. 

 

 
Av de arbetssökande ungdomarna vi intervjuade fick vi bekräftat det som hade kommit fram på 
Arbetsförmedlingen, att utbildning var en stor faktor och hur deras bakgrund såg ut. Deras 
förväntningar på Arbetsförmedlingen och deras handläggare var som bäst diffusa och handlade 
mest om att de önskade att myndigheten skulle förmedla arbete till dem och en tidigare kontakt 
på gymnasiet. De som hade varit långtidsarbetslösa hade lyckats få praktikplats, dock inte direkt 
genom arbetsförmedlingen, utan genom de externa aktörer myndigheten hänvisat dem till. I 
överlag var ungdomars tilltro till Arbetsförmedlingen svag. 

 
 
 
Regelverken och riktlinjerna som Arbetsförmedlingen har kommer från regeringen. Såvida det 
inte är direkt tjänstefel går det att tänja på dem, om det gynnade både myndigheten och kunden 
att få dem ut i sysselsättning. Som tidigare forskning framförd av Hill, Merton och Lipsky, 
betedde sig de anställda på Arbetsförmedlingen som förväntat, och vi fick bekräftat om de 
strategier de tagit fram och hur deras arbetsförhållanden såg ut. 
För handläggarna som arbetar med unga arbetssökande, sker deras arbete i en utsatt miljö där 
de har utvecklat olika strategier. AF2 nämner att hen ville låta kunden äga det första mötet för 
att denne ska känna att de har inflytande för att skapa tillit och förståelse, samtidigt ville AF2 
skapa sig en egen uppfattning av kunderna och kan tänka sig till en viss mån tänja på reglerna 
om det ömsesidigt gynnar myndigheten och kunden till framtida sysselsättning. 
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Likt i Larssons doktorsavhandling om strategier handläggare tar till sig, har AF3 som strategi 
att utgå från det offentliga etoset när hen handlägger kunder. Hen känner sig bunden av tidsbrist 
och administration som hen anser stjäl tid som istället kunnat gå till kunder. Trots sitt 
fasthållande av det offentliga etoset hade även AF3 utvecklat en tendens att tänja på gränserna 
om nyttan var stor och ömsesidig. Tänjande av regler och gränser förhåller sig till vad som 
anses argumenterbart och inom godkända områden. En tillrättavisning var det handläggare hade 
att förvänta sig, något som vår enhetschef, AF1, var medveten om. Ett större steg från det 
godtyckliga ansågs som tjänstemannafel och kunde få allvarligare konsekvenser. Här kan vi se 
ett beteende som sammanfaller med Lipskys teori om hur gräsrotsbyråkrater tenderar att tänja 
på gränserna, inom godtyckliga ramar, för att kunna utföra sina uppgifter. Vissa 
intressekonflikter fanns om Arbetsförmedlingens centralstyrning från Stockholm samtidigt som 
de kunde frånslå sig skuld och hänvisa till organisationens regelverk vid fysiska konflikter, även 
det en parallell till teorier och forskning om handläggarnas beteenden av Merton och Hill. 
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8. Slutsats 
 
 
För att handläggarna ska kunna utföra sina uppdrag, har de utvecklat strategier för att kunna 
hantera kunder och uppfölja arbetet med att handlägga ungdomar som är inskrivna hos 
Arbetsförmedlingen. De arbetar efter de regelverk och riktlinjer Arbetsförmedlingen har, men 
de kan tendera att tänja på gränserna om det skulle anses vara på en godtagbar nivå och ge dem 
bättre möjlighet att få unga ut i sysselsättning. Olika sätt att få unga i sysselsättning och närmare 
arbetsmarknaden, är exempelvis genom praktikplatser och vuxenutbildning som möjliggörs av 
myndighetens samverkan med externa aktörer. Arbetsförmedlingen kan erbjuda hjälp i form av 
arbetsterapeuter, psykologer och sjuksköterskor på Arbetsförmedlingens lokaler. 

 

 
De olika uttrycksformer som konflikter kan ta sig för handläggare, är både fysiska konflikter, 
samt i intresseform. De fysiska konflikterna kan innebära verbala konfrontationer, hot och våld 
riktat mot handläggarna i deras relation till kunderna. 
De av intresseform förekommer internt i organisationen och har sin härkomst ur gatubyråkratins 
perspektiv av att ledningen inte är införstådd i handläggarnas arbetssituation. 

 

 
Anledningen till att gruppen arbetslösa ungdomar är överrepresenterade idag, beror på att en 
större del individer kommer in i arbetsmarknadsprogram på Arbetsförmedlingen. Tidigare 
odiagnostiserade funktionsnedsättningar, samt dysfunktionell bakgrund påverkar deras sociala 
förmåga och anställningsbarhet. Förut skulle de ha berättigats förtidspension, men anses idag 
vara helt, eller delvis, funktionella. Graden av arbetslösa unga baseras även på hur 
åldersgruppen valts att mätas och presenteras i olika former av statistik. Arbetsförmedlingen 
utgår från en måttstock på 16 – 24 år, medan SCBs undersökningar mäter från 15 – 24 år. Det 
kan vara svårt att läsa av statistiken, då även heltidsstuderande som söker arbete aktivt vid sidan 
om sina studier inkluderas i gruppen arbetssökande. Det blir då en missvisande siffra arbetslösa, 
eftersom Sverige är ett av de länder där många studerar på akademisk nivå. En av de viktigaste 
faktorerna bakom ungdomsarbetslösheten är utbildningsnivån. Utan fullgjord grundutbildning, 
har ungdomar det svårare att få anställning, eftersom deras attraktivitet på arbetsmarknaden 
beror på hur väl de uppfyller krav på utbildning från potentiella arbetsgivare. 

 

 
Det finns en brist av förståelse i relationen mellan ungdomar och handläggare på 
Arbetsförmedlingen om vad som förväntas av respektive part. Myndighetens kärnfunktion 
uppfattas som diffus och många unga arbetslösa tror att Arbetsförmedlingens handläggare ska 
ordnar dem ett arbete automatiskt. Arbetsförmedlingens funktion är inte att direkt förmedla 
arbete, utan att bidra med stöd i form av marknadspolitiska program och uppföljning av att 
ungdomarna aktivt deltar i dem. Myndigheten har inte heller någon filtrerande funktion om 
uppfyllnadskrav för arbetsmarknaden och låter därför alla registrera sig hos dem som öppet 
arbetslösa. Även om de som registrerar sig inte är redo för arbetsmarknaden. 

 

 
Vidare framtida forskning rekommenderas inom området matchningsproblematik och val av 
måttstock, för att få ökad förståelse av sambandet mellan faktorerna för arbetslöshetsgraden 
bland ungdomar. 
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Bilagor 
 
 

Intervjuguide till handläggare på AF 
1.   Berätta om dig själv (ålder, utbildning, arbetslivserfarenheter), hur länge har du arbetat 

på myndigheten och varför med ungdomar? 
2.   Beskriv en vanlig dag på jobbet? ( fördelar och nackdelar) 
3.   Exempel på jobbiga/givande situationer? 
4.   Hur upplever du din arbetssituation? 

a.   Tycker du att du gör nytta? 
b.   Vad begränsar dig? 
c.   Hur skulle det kunna ändras (pengar, personal eller kunskap)? 

5.   Vad ser du som ditt uppdrag? 
a.   Ingår/ingår inte i uppdraget 

6.   Kan du berätta om de kunder du arbetar med? Vad har de för bakgrunder, hur ser deras 
situation ut? 

7.   Vilka förväntningar har de på dig? 
8.   Hur ser ett typiskt möte ut och vilka möten får du mest av? 
9.   Kan du berätta om det jobbigaste mötet, det du upplevt som krävande? 
10. Hur ser det ut med deras aktivitetsplan och aktiviteter, kan du berätta hur ditt arbete ser 

ut med det 
a.   Hur uppmuntrar ni dem? 
b.   Krav, skyldigheter 

11. Har ni många riktlinjer/regelverk som ni arbetar efter? Vilka är det, hur är de utformade 
12. Hur använder du dem rent konkret i arbetet? 
13. Fungerar de tillsammans/finns det motsättningar? 
14. När är de användbara/inte användbara? 
15. Hur hanterar du situationer där de inte är tillämpbara? 
16. Vad händer om du inte följer dem? 

a.   Kan du beskriva en situation där du avvikit från dem? 
17. Övrigt som du anser kan vara relevant för vår uppsats. 

 
 
 
 
Intervjuguide till mellanchef på AF 

 
 

1.   Berätta om dig själv (ålder, utbildning, arbetslivserfarenheter), hur länge har du arbetat 
på myndigheten och varför med ungdomar? 

2.   Beskriv en vanlig dag på jobbet? ( Fördelar och nackdelar) 
3.   Exempel på jobbiga/givande situationer? 
4.   Hur upplever du din arbetssituation? 

a.   Tycker du att du gör nytta? 
b.   Vad begränsar dig? 
c.   Hur skulle det kunna ändras (pengar, personal eller kunskap)? 

5.   Vad ser du som ditt uppdrag? 
a.   Ingår/ingår inte i uppdraget 

6.   Vad uppfattar du att ungdomsarbetslösheten beror på? 
7.   Tycker du att åtgärderna ni tar på AF tillfredsställande? 
8.   Vilka förväntningar har dina medarbetare i ungdomsgruppen på dig? 
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9.   Vad är dina förväntningar på handläggarna som arbetar med ungdomar? 
10. Deras arbetsbelastning 
11. Hur ser ett typiskt möte ut och vilka möten får du mest av? 

a.   Vilka samarbeten har ni (AF) med t.ex. kommunen, socialförvaltningen? 
12. Vad består samverkan av? 

a.   Har ni många riktlinjer/regelverk som ni arbetar efter? Vilka är det, hur är de 
utformade 

13. Hur använder du dem rent konkret i arbetet? 
14. Fungerar de tillsammans/finns det motsättningar? 
15. När är de användbara/inte användbara? 
16. Hur hanterar du situationer där de inte är tillämpbara? 
17. Vad händer om du inte följer dem? 

a.   Kan du beskriva en situation där du avvikit från dem? 
18. Övrigt som du anser kan vara relevant för vår uppsats. 

 
 
 
 
Intervjuguide till arbetslösa ungdomar 

1.   Hur gammal är du? 
2.   Hur länge har du varit arbetslös? 
3.   Vad är din utbildningsbakgrund? 
4.   Har du varit i kontakt med fler myndigheter än arbetsförmedlingen? 
5.   Har du haft en eller flera handläggare under den tid du varit sökande? 

a. om flera -hur många? 
6.   Vad är dina förväntningar på handläggaren? 
7.   Vad är dina förväntningar på arbetsförmedlingen? 
8.   Vad tror du är just orsaken till att du är arbetslös? 
9.   Vad anser du att Arbetsförmedlingen behöver förbättra? 
10. Något du vill tillägga? 


