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Abstrakt 
Under våren 2011 genomfördes De ungas Örnsköldsvik. Denna studie presenterade Örnsköldsvik 
ur ett ungdomligt perspektiv under kategorier såsom fritid, utbildning, arbete och framtid. 
Resultaten visade att många ungdomar i kommunen upplevde det som svårt att få ett arbete om 
de saknade sociala kontakter i näringslivet. Denna problematik står som grund för den uppsats du 
nu håller i dina händer. Uppsatsen är av utredande karaktär och riktar sig mot att förklara den 
problematik som beskrivits ovan. Syftet med uppsatsen blev således att se hur skola, 
Arbetsförmedling och kommun uppfattade en kontaktyta mellan gymnasieeleverna och 
arbetslivet. Resultaten visar att representanter från de olika organen uppfattade denna kontaktyta 
som oerhört viktig men alltför bristfällig, och de är överens om att skola, tillammans med 
Arbetsförmedling, kommun och näringsliv måste samarbeta för att förbättra kontakten mellan 
ungdomarna och arbetsmarknaden. Uppsatsen sammanställer de problem som respondenterna 
upplever och avslutas med rekommendationer på hur dessa problem kan lösas till fördel för 
gymnasieeleverna och för arbetsgivare inom Örnsköldsvik.  

Nyckelord: Ungdom, arbetsmarknad, näringsliv  

Abstract 
In the year of 2011 I worked together with my colleague on a study called De ungas 
Örnsköldsvik, or, Youths of Örnsköldsvik. This study investigated how youths in Örnsköldsvik 
looked upon the city by asking questions about spare time, work, education and their future. The 
results showed that many of the youths had a hard time getting a job if they didn’t have 
connections in the labor market. What you are about to read is an investigation where I have 
looked at this problem more thoroughly, with the purpose to see how the schools, the 
employment agency and the municipality understand these interfaces between high school 
students and the labor market. The results of this research shows that people representing all 
these authorities speaks very highly of connections between high school students and the labor 
market, but all of them thinks that the platform for these connections is insufficient and that there 
need to be a better communication between the related authorities to make it easier for youths in 
Örnsköldsvik and employers in the local district to connect.  

Key words: Youth, labor market, local industry 
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Förord 
Förra årets arbete med kandidatuppsatsen väckte en hel del tankar i mig gällande framtiden för 
de unga i Örnsköldsvik. Några resultat validerade den bild som unga och vuxna delade om 
staden, andra resultat var inte lika självklara om än lika viktiga, och min förhoppning är att 
resultaten sådde frön hos många engagerade i ungdomsfrågor. Det var känslan jag fick då och 
den bär jag med mig. Av den anledningen kändes det ganska självklart för mig att jag skulle 
fortsätta på det spåret när det nu blev dags att skriva magisteruppsatsen. Efter att ha mött alla de 
ungdomar som studien krävde kände jag ett driv av att göra lite mer, att fånga några fler 
perspektiv och kanske därigenom ge ytterligare ett argument för hur viktigt det är att knyta band 
mellan gymnasieelever och arbetsgivare. Såhär i slutfasen av uppsatsskrivandet känns idétorka, 
skrivkramp och långa timmar i biblioteket som avlägsen historia. Uppsatsen är klar för 
bedömning och jag vill tacka några personer som stöttat mig under arbetets gång. Till att börja 
med vill jag tacka samtliga mina informanter för att ni visat mig ert engagemang i kommunens 
ungdomar. Studie- och yrkesvägledarna gör ett gedigert arbete för att stötta eleverna under 
skolgången och deras vilja att påverka eleverna till att påverka sig själva är enorm. Ett tack till 
Mia Eriksson som gett mig tips och råd i mitt arbete och som alltid funnits nära till hands med en 
kopp kaffe och en chokladboll när timmarna framför datorn blivit för långa. Tack till min 
handledare, Calle Hansson som gett mig värdefull feedback och haft tålamod när jag tappat bort 
mig i för mycket brainstorming.  

Innan Du vänder blad vill jag förklara att det Du läser är en magisteruppsats som läses och 
bedöms av min examinator på Luleå tekniska universitet. Det är alltså inte i första hand en 
utredning av kontaktytan mellan gymnasieleverna och arbetsmarknaden i Örnsköldsvik utan en 
slutprodukt av mitt magisterprogram. Det är dock med stor glädje som jag delar med mig av den 
till intresserade utanför universitetets gränser och jag önskar att läsarna låter sig inspireras av 
dess citatrikedom och kanske även dess avslutande kapitel Diskussion och rekommendationer. 

 

Väl mött! 

Örnsköldsvik, 2012-06-14 

Marina Vedin. 
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1. Inledning 
I november 2009 fattade EU:s ungdomsministrar beslutet att införa ett nytt ramverk för 
ungdomspolitiskt samarbete inom EU. Detta ramverk sträcker sig från 2010-2018 och dess två 
huvudsyften är att öka och likställa möjligheterna för ungdomar både inom utbildning och inom 
arbetsmarknad, samt att uppmuntra dem till ett aktivt deltagande i samhället. Ramverket är en 
viktig grundpelare i politiskt arbete med frågor som rör utbildning, sysselsättning, entrepre-
nörskap, hälsa och välbefinnande, deltagande, frivilligarbete, social delaktighet, kultur och 
kreativitet samt ungdomar i världen. Målen med det nya ramverket ska uppnås genom att öka 
samarbetet mellan EU:s medlemsländer och inkludera ungdomar i dialoger och reflektioner kring 
prioriteringar, implementeringar och uppföljningsarbete. Ytterligare medel för att uppnå målen är 
evidensbaserad ungdomspolitik, uppmuntra ungdomar på arbetsmarknaden att utveckla initiativ-
förmåga och entreprenörskap och deltagande inom olika arenor som exempelvis den politiska, 
sociala eller sportsliga. Vidare ska ungdomarnas möjligheter att utforska arbetsmarknaden inom 
hela EU uppmuntras, för att på så vis skapa en känsla av tillhörighet inom EU.1 Sveriges 
ungdomar måste således rustas med rätt kunskaper för att vara konkurrenskraftiga på en ständigt 
växande global arbetsmarknad.  Enligt forskare tillhör Sveriges 80- och 90-talister en generation 
som är väl medveten om denna konkurrenskraft. Deras uppväxt har präglats av kommunala och 
statliga besparingar och nedskärningar, detta har gjort dem tävlingsinriktade och analyserande 
både vad gäller utbilning, arbetskraft och ekonomi.2 Samma forskare ställer sig kritiska mot 
skolsystemets arbete med att ”verklighetsanpassa” skolan till de samhällsförändringar som sker.3 

Enligt Sveriges skollag (2010:800) kap.15 ska varje gymnasieskola ge eleverna en stabil grund 
för yrkesverksamhet och vidareutbildning, personlig utveckling och ett aktivt deltagande i 
samhället. Elevernas förmåga att självständigt och tillsammans med andra tillägna sig, fördjupa 
sig i och tillämpa kunskap ska enligt lag utvecklas genom utbildningens utformande, och 
elevernas sociala relationer ska främjas. 3 § slår fast att den utbildning som gymnasieskolan 
tillhandahåller ska ”utgöra en bas för den nationella och regionala kompetensförsörjningen till 
arbetslivet och en bas för rekrytering till högskolesektorn”.4 Det nya ramverket från EU lyfts inte 
in i skollagens allmänna bestämmelser om gymnasieskolan (kap. 15) men det går ändå skönja en 
strävan efter liknande målsättning. Att verklighetsanpassa skolans utbildning, i bemärkelsen att 
införa mer praktik, lärlingsutbildningar och samarbeta med det lokala näringslivet har beskrivits 
som skolans viktigaste förändringsbehov. En ny lärar- och rektorsutbildning har dessutom 
framförts som betydelsefullt då krav på både lärare, elever och skolledning anses vara för låga.5 
Studier har visat att läroplanen idag innehåller fler mål än vad skolundervisningen kan tillgodose 

                                                             
1 Europakommissionen, http://ec.europa.eu/youth/policy/eu-youth-strategy_en.htm  
2 Thomas Fürth & Göran Krafft, Framtiden börjar i klassrummet – om att motivera lärare och elever att möta 
framtidens utmaningar (Malmö: Epago/Gleerups Utbildning AB 2010), 63 
3 Ibid:94 
4 Skollagen (2010:800) kap. 15 §3 
5 För hela utredningen se SOU:2008:109, http://www.regeringen.se/sb/d/10005/a/116737 
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genom att lärarna förväntas förmedla kunskap om jämställdhet, miljö, säkerhet, kost och hälsa 
utöver de kunskapsmål som redan ankommer på läroplanen.6  

Arbetsmarknadsdepartementet har i en förordning (2007:813) beskrivit vilka bestämmelser som 
gäller angående jobbgarantier för ungdomar. I en första paragraf förklaras att syftet med jobb-
garantin är att ungdomar i ett tidigt skede ska erbjudas olika arbetsmarknadspolitiska insatser för 
att därigenom öka deras möjligheter att snabbt få arbete eller påbörja en utbildning som inte 
berättigar dem aktivitetsstöd eller utvecklingsersättning. Det ankommer enligt denna lag på 
Arbetsförmedlingen att komplettera ungdomens individuella handlingsplan med en kartläggning 
av vilka aktiviteter denne behöver för att stärka sin plats på arbetsmarknaden.  

Genom denna korta beskrivning av mål och ambitioner dels på internationell nivå genom 
Europakommissionen och dels genom nationella mål med både utbildning och arbetsmarknads-
politiska åtgärder framkommer att ungdomarna är en oerhört viktig grupp i samhället och mycket 
arbete läggs ner på en strävan efter att de ska lyckas både i arbetslivet och i andra sociala gemen-
skaper. Det är tydligt att skola och arbetsförmedlare enligt lag och förordning arbetar för en aktiv 
och i samhället integrerad ungdomsgeneration. Engagemanget hos de politiska partierna är stort 
när det gäller frågor om unga och arbetsmarknad vilket genererar kommunala insatser av olika 
slag i syfte att minska ungdomsarbetslösheten. I exempelvis Västerås arbetar både kommun, 
landsting, arbetsförmedling, Västerås högskola och lokala arbetsgivare med YOU (yrkes-
orientering för unga), en satsning med syfte att bromsa arbetslösheten bland unga. Ett annat 
exempel är från Dalarna, där projektet ”Unga till arbete” har pågått sedan år 2010 med syfte att 
stödja kommunerna i arbetet med arbetslösa i åldern 18-24 år. Jag kommer att presentera dessa 
projekt närmare i ett senare avsnitt men nämner dem kort inledningsvis för att visa på 
aktualiteten i frågor som rör ungdomar och anställning. Min uppsats belyser dessa frågor och ser 
till relationen mellan unga och arbetsmarknaden i Örnsköldsvik. Min förhoppning är att en 
uppsats om hur Örnsköldsviks kommun, Arbetsförmedling och gymnasieskolor arbetar för att 
stärka ungdomars position på arbetsmarknaden ska fungera som ett bidrag mot samma mål, 
nämligen att arbetsgivare ska känna förtroende för ungdomarna och att de unga ska känna sig 
manade att söka jobb. 

1.1 Bakgrund till studien 
Under 2009/2010 genomförde Ungdomsstyrelsen en undersökning med fokus på hur ungdomar i 
Västernorrland tänkte kring frågor om framtid och arbete. I studien deltog elever i årskurs åtta på 
högstadiet och årskurs tre på gymnasienivå. Det framkom att 36 % av gymnasieungdomarna i 
Örnsköldsvik planerade att arbeta direkt efter gymnasietiden. Nästan lika många hade planer på 
att studera och över hälften av ungdomarna planerade att flytta från Örnsköldsvik efter avslutad 
gymnasieutbildning.7 Under vårterminen 2011 undersökte jag, tillsammans med Mia Eriksson, 

                                                             
6 Fürth & Krafft, 94f 
7 Dalin, R & Bostedt, G. Ung i Västernorrland: En uppföljning av ungdomspolitiken. Rapportserien, 2010:9 
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hur ungdomar i Örnsköldsvik upplevde staden utifrån deras egna förutsättningar och för-
väntningar på framtiden. Vi lyfte in teman som utbildning, arbete, framtid och fritid och kallade 
studien för De ungas Örnsköldsvik. Sammanfattningsvis lyfte vi fram fyra punkter som beskrev 
hur dessa ungdomar upplevde Örnsköldsvik. För det första såg de inte staden som en plats för 
unga och kommunikationen mellan unga och vuxna vad gäller ungdomsfrågor var bristfällig. För 
det andra ansåg de att utbildningsmöjligheterna var för få, vilket tvingar många som vill vidare-
utbilda sig till att flytta. För det tredje fanns en tydlig genusproblematik då ungdomarna upp-
levde både arbetsmarknad och fritidsliv som könssegregerande till killars fördel. En sista punkt 
var att de kände svårigheter med att ta sig ut på arbetsmarknaden då de saknade kontakter med 
den lokala arbetsmarknaden.8 

Under ett avslutande seminarium presenterades studieresultaten för bland andra kommunalrådet, 
arbetsförmedlare, representanter för det lokala näringslivet, fältarbetare, lärare och ungdomar. 
Studiens sammanfattande punkter diskuterades livligt bland deltagarna vid seminariet, och när de 
fick frågan om hur de tillsammans kan förbättra kommunikationen mellan arbetsgivare och 
ungdomar sammanställdes följande svar: 

Lokala företag och arbetsförmedlare skulle kunna komma till skolan och informera 
De skulle kunna hjälpa till med kontaktnätskapande 
Eleverna var intresserade av extrajobb vid sidan av studierna 
Det krävs ett ökat utbyte mellan företag och skola. Exempel som gavs var studiebesök, APU, 
att företag presenterar sig på skolor, lärare bjuds in till företag. De flesta utbildningsprogram (på 
gymnasiet) ska omfattas. 
”Industrin” måste visa på den bredd av arbetsuppgifter och yrken som de erbjuder 

Med dessa erfarenheter som bakgrund vill denna studie se hur skola, Arbetsförmedling och 
kommun praktiskt arbetar med att förbättra kommunikationen mellan just arbetsgivare och 
ungdomar.  

1.2 Syfte & problemformulering 
Ambitionen med uppsatsen är att fördjupa mig i frågan om relationen mellan ungdomar och 
arbetsliv genom att studera hur kontaktytan mellan dem skapas eller stärks av skola, arbets-
förmedlare och kommun. Syftet blir således att utreda hur gymnasieskolor, Arbetsförmedlingen 
och kommunen uppfattar kontaktytan mellan skola och arbetsliv, samt om de arbetar för att 
skapa eller förstärka den. Målet är inte att fastställa någon absolut sanning i den arbets-
marknadsproblematik som ungdomarna upplevde. Förhoppningen är istället att uppsatsen kan 
fungera som ett bidrag till alla som kan tänkas dra nytta av den i arbetet mot att stärka 
kontakterna mellan gymnasieelever och lokalt näringsliv. 

De frågor som förhoppningsvis leder mot att besvara uppsatsens syfte är följande: 

                                                             
8 Eriksson, M & Vedin, M. De ungas Örnsköldsvik (Umeå Universitet, sociologiska institutionen, Umeå, 2011), 38 
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 Upplever de olika instanserna att ett samarbete mellan skola och arbetsmarknad är 
relevant? 

 Hur arbetar de separat för att förebygga svårigheter för eleverna att ta sig ut på arbets-
marknaden efter gymnasietiden? 

 Görs någon uppföljning av det eventuella arbetet med hos elever/arbetsförmedlare/arbets-
givare? 

 Hur viktigt är kontaktnätet för de ungas möjligheter på arbetsmarknaden? 

Den sociologiska problematiken ligger i hur ungdomarna berörs av ett befintligt eller obefintligt 
kontaktnät till arbetslivet i ett så kritiskt stadium som klivet ur gymnasiet. Här är det viktigt att 
komma ihåg att ”ungdom” inte är en enhetlig grupp, och individuella, sociala, kulturella och 
ekonomiska skiljaktigheter är viktiga inslag för att förstå helheten i hur ungdomarna påverkas. 
Den generation som dagens ungdom tillhör skiljer sig dessutom från tidigare ungdomsgenera-
tioner, detta är en viktig del för att tolka problematiken i dess kontext. En studie av ett specifikt 
samhällsfenomen såsom kontaktytan mellan ungdomar och arbetsmarknaden kan bidra till 
samhällelig utveckling och social förändring, och med hjälp av sociologiska teorier och förkla-
ringsmodeller kan förändringarna belysas och ge fortsatt arbete en bra grund att stå på.9 

1.3 Avgränsningar 
En utredning av kontaktnätet mellan skola och arbetsmarknad varierar stort beroende på tid och 
resurser för studiens arbete. I relation till tidsbegränsning och uppsatsens omfång har några 
begränsningar varit nödvändiga. För det första inkluderas endast de skolor som ingick i studien 
De ungas Örnsköldsvik. Kommunens mindre gymnasieskolor uteblir vilket kan vara en nackdel i 
uppsatsen men också en nödvändighet. Kvaliteten av intervjuerna anses vara viktigare än att lyfta 
in fler skolor än vad tiden räcker till. Samma anledning hindrar uppsatsen från att lyfta in 
samtliga elever i undersökningen. Detta hade onekligen varit intressant och gett läsaren en möj-
lighet att se dels hur eleverna upplever skolans ansträngningar till ett ökat kontaktnät, men också 
deras medvetenhet om behov och möjligheter på arbetsmarknaden i Örnsköldsviks kommun. 
Detta kompenseras med de tidigare undersökningar som gjorts med deltagande ungdomar i kom-
munen. 

1.4 Disposition 
Det inledande kapitlet behandlar kortfattat upprinnelsen till studien genom att se till internat-
ionella och nationella bestämmelser. Den problematik vad gäller unga och arbetsmarknad är 
således inte enbart en lokal kännedom utan någonting som hela det svenska samhället berörs av. 
Studier som gjorts med deltagande ungdomar i Örnsköldsvik ger en närmare bakgrunds-
beskrivning till varför just denna uppsats bör genomföras. Nästa kapitel beskriver olika studier 
och projekt som rör unga och deras kontakter och relation till arbetsmarknaden. Kapitlet avser 
både studier på den lokala orten samt beskrivningar av projekt som genomförts på andra orter i 
syfte att minska ungdomsarbetslösheten. Kapitel tre är ett rent metodkapitel och kapitel fyra 
                                                             
9 Alan Bryman Samhällsvetenskapliga metoder, 2:a uppl (Malmö: Liber AB 2011), 12-13 
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behandlar de för uppsatsen aktuella teoretiska perspektiv och begrepp. Kapitel fem presenterar 
det empiriska data som samlats in parallellt med analytiska inslag och kapitel sex sammanställer 
analys och tolkning av datainsamlingen. I det avslutande kapitel sju sammanfattas och diskuteras 
resultaten i relation till syfte och problemformulering.  

2 Projekt om ungdom och arbete 

2.1 Ungdomar i Örnsköldsvik 
Kommunförbundet Västernorrland gav år 2010 ut en rapport10 vilken sammanställde en enkät-
undersökning som genomförts under föregående år på elever inom både gymnasieskolor och 
högstadieskolor inom Västernorrlands län. De frågor som ställdes till elever i årskurs åtta på 
högstadiet och årskurs två på gymnasiet rörde bland annat deras framtidsutsikter både vad gäller 
studier och arbete. Rapporten redovisar att 36 % av svarande studenter från gymnasieskolorna 
trodde att de skulle arbeta direkt efter avslutad gymnasieutbildning. 33 % trodde att de skulle 
studera direkt efter gymnasiet. I en rapport från Ungdomsstyrelsen 2007 undersöktes ungas 
attityder och värderingar till samhället och den egna positionen i det. Enkäten gick ut till 6000 
unga i åldern 16-29.11 Sammanställningen visade bland annat att den främsta anledningen till 
varför unga skulle vidareutbilda sig var för att få ett välbetalt arbete samt att ägna sig åt sina 
intressen och nå personlig utveckling. De ungas Örnsköldsvik bekräftade detta om än studiens 
urval var begränsat till tre gymnasieklasser. Den visade också att den upplevda arbetsmarknaden 
skiljer sig åt mellan teoretiska och praktiska program. Elever i den studerade industriklassen såg 
ljust på arbetsmarknaden dels genom direktkontakt via APU (arbetsplatsförlagd utbildning) och 
dels genom olika bemanningsföretag. Elever ur samhällsklassen var i högre grad inställda på 
vidareutbildning på annan ort för att sedan återvända till Örnsköldsvik med utbildning och 
erfarenhet i ryggsäcken.12  

2.2 Lokal kompetensförsörjning - Jobba i Västerås 
”Jobba i Västerås” har som vision att skapa Sveriges bästa lokala arbetsmarknad och YOU-
projektet är en del i detta arbete. Ambitionen med YOU är att bli en av de bredaste satsningarna 
på arbetsmarknaden i hela landet. Projektet började år 2009 med målet att skapa en långsiktigt 
fungerande modell som kan hjälpa unga in på arbetsmarknaden, inledningsvis i Västerås men 
med tiden också i övriga delar av landet. Tanken är att i motsats till traditionella arbetsmarknads-
åtgärder utgå från de behov som finns på arbetsmarknaden och sedan koppla kommunens unga 
till dessa. Alla arbetsgivare och handläggare som arbetar med YOU-projektet är införstådda i att 
all tid, energi och alla resurser som läggs ner i projektet också ska leda till att ungdomarna får 
jobb efter praktik eller utbildning, oavsett hur lång tid det tar för den enskilde ungdomen att ta 

                                                             
10 Dahlin & Bostedt 
11 Ungdomsstyrelsen. ”Unga med attityd: Ungdomsstyrelsens attityd- och värderingsstudie.” Ungdomsstyrelsens 
skrifter, (2007:11), 11  
12 Eriksson & Vedin 
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sig dit. Tillsammans tar alla deltagande parter ett samhällsansvar och ser till att utvärdera, 
rapportera och motivera för att alla parter ständigt ska vara medvetna om deras existens-
berättigande i projektet. YOU-projektet tar hänsyn till ungdomarnas önskan och behov av 
vägledning in på arbetsmarknaden samt ger dem motivation och lärdom om vilka behov och krav 
som finns på arbetsmarknaden samtidigt som projektet ger de unga deltagarna bevis på att 
arbetsmarknaden och dess arbetsgivare är mån om och villig att kämpa för den unga arbets-
kraften. Ytterligare en del i ”Jobba i Västerås” strategiska kompetensförsörjningen är införandet 
av arbetsmarknadskunskap i kommunens skolor.13 

2.3 Lokal kompetensförsörjning - Projekt ”Unga till arbete” 
I Dalarna pågår projektet ”Unga till arbete” sedan år 2010-2012 med beslut om förlängning till 
2013. Projektet är en del av verksamhetsområdet Ung i Dalarna och har som syfte att stödja 
kommunerna i deras arbete med att få in arbetslösa ungdomar mellan 18 och 24 år på 
arbetsmarknaden. Bakgrunden till satsningen är en medvetenhet om vikten av att de unga snabbt 
får någon form av sysselsättning efter gymnasietiden för att på så vis få användning av sina 
kunskaper. I projektbeskrivningen beskrivs betydelsen av att de vuxnas förhållningssätt gentemot 
ungdomarna ska vara motiverande och bemötande för att ungdomarna ska känna att de tas på 
allvar, att de själva är ansvariga för deras liv samtidigt som de vuxnas förhållningssätt ska bidra 
till ökat självförtroende och förstärkt självbild hos de unga. ”Unga till arbete” ska hjälpa de unga 
till anställning genom tidiga och långa insatser, samverkan med olika myndigheter, ett nära 
samarbete med de lokala arbetsgivarna, kompetent personal med en bred människosyn, en 
etablering av det traditionella skolväsendet för att ge utrymme för lärlingsutbildning och 
liknande samt genom ständig uppföljning och rapportering under projektets gång.14 

3 Metod 

3.1 Metodologisk ansats – motiv för val av metod 
Den metod som tillämpades för att svara på uppsatsens syfte var underställd problemställningen, 
vilket innebar att metodvalet styrdes av problemområdet och inte tvärtom. För att söka svar på 
studiens syfte såg det som värdefullt att samtala med personer som arbetar med kontakter mellan 
gymnasieungdomar och arbetslivet. Uppsatsen är därmed av kvalitativ art då dess mål aldrig 
varit att göra en generell mätning på hur kontaktnätet mellan gymnasieelever och arbetsmark-
naden uppfattas av olika samhällsorgan. Istället ser den till de personer som arbetar intimt med 
arbetsmarknad och ungas etablering på den. Deras personliga upplevelse av fenomenet lyfts fram 
för att få en djupare inblick i det faktiska arbetet. Därmed ökar chansen för läsaren att också 

                                                             
13 Första året med YOU:2010 
14 Region Dalarna, http://www.regiondalarna.se/Verksamhet/Vara-projekt/Unga-till-arbete/  



Marina R. Vedin 

12 
 

förstå deras sätt att resonera, deras reaktioner och personliga uppfattning. Detta är frågor som 
Trost menar besvaras allra bäst med en kvalitativ undersökning.15 

Kort kan uppsatsens upplägg beskrivas som att forskaren inledningsvis genomfört studier av ett 
samhällsfenomen (i detta fall arbetsmarknadsproblematiken gällande unga) genom intervjuer. I 
samband med att intervjuerna genomfördes började analysen av materialet. Ofta sker data-
insamling och analys parallellt i kvalitativa studier, till skillnad från i kvantitativa studier då 
tolkningen av materialet alltid sker efter insamlingen.16 När datamaterialet samlats in bearbetades 
och analyserades detta i ett försök att hitta mönster av samband eller händelser. Datamaterialet 
ställdes således mot teoretiska ansatser för att sedan leda fram till en sammanställning av upp-
dagade problem och sedan rekommendationer för att lösa dessa.17 

3.2 Intervjuer 
Det finns en mängd olika typer av intervjuer och dessa har mer eller mindre hög grad av stan-
dardisering och struktur där det förstnämnda begreppet beskriver i vilken grad frågorna och 
situationen är densamma för samtliga respondenter. Strukturen beskriver hur svarsalternativen 
ser ut för respondenterna. Hög struktur innebär att forskaren förbestämt svaralternativen och lite 
eller inget utrymme ges till respondenten att svara på annat sätt än det av forskaren bestämda.18 
För denna studie valdes kvalitativa intervjuer med låg standardisering och struktur då 
intervjuerna ser olika ut beroende på respondenterna. Intervjuunderlaget till intervjuer med 
studie- och yrkesvägledarna såg likadana ut på papper men frågorna ställdes inte i samma 
ordning och olika följdfrågor ställdes till respondenterna beroende på hur de svarade. Övriga 
intervjuer hade underlag men intervjun tog i vissa fall mer form av ett samtal än en dialog mellan 
forskare och respondent. 

Val och presentation av respondenter 
En första tanke var att intervjua rektorerna på gymnasieskolorna för att få en inblick i hur de 
arbetar med mitt problemområde. Vid närmare eftertanke blev studie- och yrkesvägledarna 
(SYV) representanter för skolorna eftersom dessa konkret arbetar med eleverna och deras 
framtida etablering på arbetsmarknaden. Representanter för två av kommunens gymnasieskolor 
finns med i studien. Skolorna benämns som Solen och Månen då de inte behöver nämnas 
specifikt vid namn för att möta studiens syfte. Därigenom skyddas också studie- och 
yrkesvägledarnas identitet något ytterligare. I ett tidigt skede kontaktades Arbetsförmedlingen då 
de aktivt arbetar med unga i arbete genom jobbgarantin för unga. Kommunens tillväxtavdelning 
finns representerad i denna uppsats, och slutligen deltar även en representant från Företagarna i 
Örnsköldsvik eftersom frågan om unga på arbetsmarknaden är viktig även för dem. Samtliga 

                                                             
15 Jan Trost, Kvalitativa intervjuer (Lund: Studentlitteratur 2010), 32 
16 Bryman, 511 
17 Mikael Hjerm & Simon Lindgren, Introduktion till samhällsvetenskaplig analys (Malmö: Gleerups Utbildning AB, 
2010), 88 
18 Jan Hartman, Grundad teori: teorigenerering på empirisk grund (Lund: Studentlitteratur, 2001), 39f 
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respondenter kontaktades inledningsvis med ett mail där jag informerade om uppsatsens syfte 
och den problematik som står till grund för den. Därefter kontaktades de via telefon för att boka 
in tillfälle för intervjuer. Respondenterna har gett sin tillåtelse att låta sig presenteras med namn 
och yrkesposition i uppsatsen, men namnen på respondenterna utelämnas då syftet inte är att de 
ska representera sig själva utan skola, Arbetsförmedling, kommun och Företagarna. Genom-
gående i resultatredovisningen (kapitel fem) presenteras därför studie- och yrkesvägledarna som 
SYV 1, SYV 2, SYV 3 och SYV 4. Representanten för kommunens tillväxtavdelning benämns 
Kom. Arbetsförmedlingens två representanter benämns A.förm. 1 och A.förm. 2. Slutligen 
presenteras Företagarna som Företagarna. 

Respondenternas rättigheter enligt god forskningsed 
Enligt vetenskapsrådets etiska riktlinjer handlar god forskningsed mycket om forskarens eget 
ansvar vad gäller etik och moral. Det ankommer på forskaren att följa uttalade och outtalade 
normer som leder mot en pålitlig forskning och ett väl utfört arbete.19 Utöver dessa finns både 
nationella och internationella bestämmelser och förordningar att följa. Vetenskapliga rådet 
sammanfattar god forskningsed i åtta punkter: 

1. Du ska tala sanning om din forskning 
2. Du ska medvetet granska och redovisa utgångspunkterna för din studie 
3. Du ska öppet redovisa metoder samt resultat 
4. Du ska öppet redovisa kommersiella intressen och andra bindningar 
5. Du ska inte stjäla forskningsresultat från andra 
6. Du ska hålla god ordning i din forskning, bland annat genom dokumentation och 

arkivering 
7. Du ska sträva efter att bedriva din forskning utan att skada människor, djur eller miljö 
8. Du ska vara rättvis i din bedömning av andras forskning20 

Oberoende av vilken forskning som genomförs är ett grundläggande krav att forskningen följer 
etiska och moraliska codex och riktlinjer. Dessa är dock inga juridiska dokument vilket innebär 
att svensk lag står över internationella riktlinjer för forskning.21 

Samtliga intervjuer har genomförts på respondenternas arbetsplatser. Intervjun har inletts med att 
respondenterna muntligen blivit informerade om rättigheten att vara anonym, att ändra, lägga till 
och ta bort egna kommentarer fram till och med att uppsatsen är klar samt att det insamlade data-
materialet transkriberas av forskaren och vid behov av en assisterande transkribent samt att 
materialet sedan läses av studiens handledare under processens gång. Respondenterna har under 
samtliga tillfällen gett sin tillåtelse att intervjuerna spelas in via inspelningsfunktionen på en 
mobiltelefon för att underlätta arbetet med sammanställningen. 

                                                             
19 http://codex.vr.se/forskarensetik.shtml 
20 Vetenskapsrådets rapportserie 1:2011. God forskningsed, 12 
21 Ibid:20 
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Bearbetning och analys 
Intervjuerna har spelats in samtidigt som anteckningar förts under samtalen. Inspelningarna har 
sedan transkriberats ordagrant för att inte några tolkningar skulle smyga sig in i det rena 
datamaterialet. Intervjuerna har sedan lästs och kodats om till ett antal relevanta och åter-
kommande begrepp som sedan har använts för att strukturera upp och tolka resultatredovisning 
och analys under olika rubriker. Att koda datamaterialet kan ske på olika vis och ha olika 
betydelse beroende på vilken metodologisk ansats studien har. Vissa forskare väljer att använda 
begreppet indexering istället för kodning, men oavsett vilket av begreppen som används är 
processen ofta central i bearbetningen av kvalitativ data.22 Kodning i surveyundersökningar 
handlar exempelvis om att hantera datamaterialet medan kodning enligt grundad teori är en av de 
viktigaste processerna mot teorigenerering.23 Omkodningen av datamaterialet i denna uppsats går 
att likna med vad som enligt grundad teori kallas ”axial kodning” och innebär att kodningen av 
datamaterialet leder till kopplingar mellan konsekvenser, kontext, kategorier och samspels-
mönster. 24 De teman, eller kategorier som kodningen lett fram till står som rubriker genom 
resultatredovisningen.  

När allt datamaterial är insamlat, omkodat och organiserat får det en struktur som gör det enklare 
att tolka och analysera. Uppsatsens annalys är en viktig del då den ger tillfälle att tolka datan och 
ställa den i relation till problemformuleringen och studiens syfte. Hur tolkningen och analys-
eringen av datan ser ut skiljer sig åt beroende på vilken analysmetod utföraren väljer  men grund-
regeln är att varje slutsats och och varje steg ska vara relevant för problemformuleringen. I denna 
fas uppstår även de flesta meningsskiljaktigheterna mellan olika utförare då datan kan tolkas 
olika beroende på vilket förhållningssätt de har.25 Datamaterialet i denna studie bygger främst på 
de genomförda intervjuerna men också på tidigare studier som berör det aktuella samhälls-
fenomenet. Det insamlade materialet ställs, tillsammans med teoretiska ansatser i relation till 
syfte och problemformulering i en analys som sedan leder fram till rekommendationer och en 
diskussion kring kontaktytan mellan Örnsköldsviks gymnasieelever och arbetsmarknaden.  

3.3 Kritisk granskning av metodval 
Enligt Glaser finns det flera anledningar till att inte spela in de intervjuer som genomförs under 
studiens gång. Inspelningar innebär för det första att allt som sägs följer med som data, ingenting 
avgränsas och inspelningen bortser från teoretisk mättnad hos olika kategorier och dess 
egenskaper. Att spela in intervjuer tar dessutom längre tid än att föra fältanteckningar som sedan 
kan sammanställas och kodas direkt efter genomförd intervju, då intervjun först spelas in, sedan 
transkriberas och läses igenom för att sedan kodas. Ett tredje argument mot inspelade intervjuer 
är att respondenterna kan välja att framhäva eller utesluta vissa delar av kategorier på grund av 
bandinspelningen, vilket kan ha en negativ inverkan på datamaterialets reliabilitet. Glaser skriver 

                                                             
22 Bryman, 523 
23 Ibid:514 
24 Bryman, 514 
25 Jarl Backman, Rapporter och uppsatser, (Lund: Studentlitteratur 2008), 31f 
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dessutom att inspelningen hämmar kreativiteten och kompetensutvecklingen hos forskaren.26 
Studiens intervjuer är som nämnt inspelade, transkriberade och materialet har sedan kodats om 
för att underlätta sammanställningen. Trots dessa risker med inspelning av data valdes metoden 
eftersom detta tillvägagångssätt sågs som ett sätt att inte gå miste om viktig information som 
kunde behövas längre fram under uppsatsens gång. Reliabiliteten i det sammanställda 
datamaterialet stärks av att många av respondenterna svarade likvärdigt på frågorna. Det kan 
dock vara en viktig notis att svaren kan påverkas av samhällsekonomiska förändringar likväl som 
om frågorna skulle ha ställts direkt före eller efter ett konkret samarbete mellan olika organ. 
Svaren på frågorna påverkas inte enbart av tidpunkten eller typen av frågor utan dessutom av 
intervjuaren vilket gör att två olika forskare kan få olika svar på samma fråga.27 

Validiteten i en undersökning eller utredning mäter hur väl forskaren, med vald metod lyckats 
mäta det som han eller hon avser sig mäta. Det gäller således att hitta en metod som leder 
forskningen mot valid kunskap och sanning. Kvale & Brinkmann lyfter fram den filosofi som 
vilar över frågan ”vad är kunskap?” och hänvisar till tre filosofiska sanningskriterier: korre-
spondensen, koherensen och den pragmatiska nyttan. I korthet handlar det om att kunskapen som 
framkommer av undersökningen ska stämma överens med den objektiva världen, den ska vara 
motsägelsefri och logisk samt att den ska kunna ställas mot dess praktiska konsekvenser. 28 
Resultaten av denna studie har uppmärksammat ett antal problem som respondenterna upplever 
samt några rekommendationer för att leda skola, Arbetsförmedling, kommun och näringsliv mot 
en stärkt kontaktyta mellan gymnasielever och arbetsgivare. Rekommendationerna anses inte 
vara kompletta och direkt applicerbara i verkligheten utan bör ses som positiva och inspirerande 
förslag på hur samarbetet mellan organen kan förbättras för att stärka kontaktytan. Validiteten för 
en undersökning eller utredning stärks enligt Bryman av forskarens ”långvariga närvaro och 
delaktighet.”29 Just denna studie är en uppföljning och av en tidigare studie genomförd av samma 
person, och fördjupar sig i resultaten av föregående studie. Den problematik som framkom då har 
varit grundläggande för problemformulering i denna utredande uppsats. Vad gäller extern 
validitet, det vill säga i vilken utsträckning som forskningsresultaten kan generaliseras till 
miljöer och situationer utöver de för studien undersökta,30 bör resultaten inte i alltför hög grad 
lyftas ur dess kontext. Studien undersöker uppfattningen i en specifik stad och har ett strategiskt 
urval av respondenter vilket minskar möjligheterna till generalisering. Syfte och problem-
formulering kan dock användas i framtida forskning för att undersöka samma fenomen i andra 
städer. 

En brist i denna uppsats är att skolledningen inte har hörts. Under de första veckorna inpå arbetet 
med uppsatsen söktes kontakt med skolchefen både genom mail och via telefon men utan 
                                                             
26 Barney G. Glaser, Att göra grundad teori – problem, frågor och diskussion, (Mill Valley: Sociology Press, 2010), 
123ff 
27 Steinar Kvale & Svend Brinkmann, Den kvalitativa forskningsintervjun .Lund: Studentlitteratur, 2009), 263 
28Kvale & Brinkmann, 264f 
29 Bryman, 352 
30 Ibid:352 
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resultat. Detta kan bero på att det i dagsläget efterlyses en ny skolchef och därmed finns ingen 
möjlighet att lämna tid och utrymme för en uppsats som denna. Med en infallsvinkel som denna 
hade uppsatsen kunnat uppfattas som rikare. Den information som SYV har gett uppsatsen är 
mycket värdefull, men ytterligare en kontakt inom skolan hade varit en stor tillgång. Därigenom 
hade förståelsen för varför kommunikation och samarbete ibland brister kanske varit enklare att 
förstå. Ytterligare en styrka hade varit att samtala med lärare för både teoretiska och praktiska 
utbildningar eftersom de har en daglig kontakt med eleverna. Deras roll i utbildningen är i allra 
högsta grad central och det är dem som direkt kan genomföra de förslag på förändringar som förs 
fram av skolledning, bildningsförvaltning och politiker.31 

En mer omfattande studie av kontaktnätet hade kunnat lyfta in elevernas uppfattning av kontakt-
nätet mellan dem och arbetsmarknaden i Örnsköldsvik. För denna uppsats valdes tidigare studier 
och intervjuer med skolornas elever som bakgrundsmaterial. Uppsatsen har därigenom följt upp 
tankar och åsikter från unga i kommunen i syfte att skapa ett underlag för vidare arbete mot att 
möta de unga i Örnsköldsvik.  

4 Teori och begrepp 
Inledningsvis presenteras några centrala begrepp. Detta för att läsaren på ett rikare sätt ska kunna 
ta del av de teoretiska ansatserna och även den analys av empirin som presenteras i senare 
kapitel. Uppsatsen innehåller ytterligare centrala begrepp som bland andra social kompetens, 
generation, livsbanor och ungdomsarbetslöshet men dessa har varit bättre att förklara i den 
löpande texten. Efter begreppsförklaringen presenterar kapitlet några teoretiska ansatser som är 
av betydelse för uppsatsen. 

4.1 Centrala begrepp 

Ungdom 
Att definiera begreppet ungdom har visat sig vara något problematiskt då infallsvinklarna är 
många. Den snävaste definitionen är den fysiologiska, vilken innefattar ungdomar som går 
igenom puberteten. I de nordiska länderna gäller det vanligen unga i åldern 13-14 år. En annan 
definition är den psykologiska vilken sträcker sig från omkring 11 till 20 års ålder, och utgör en 
period för självidentifikation och utvecklandet av den egna självbilden. Ett tredje sätt att 
definiera begreppet är att se till de sociala faktorerna där unga bryter sig loss från föräldra-
hemmet och skapar nära relationer till andra i samma ålder. Enligt denna definition är gränsen 
mellan ung och vuxen luddig då det som avgör är hur individen uppfattas av omgivningen. Vissa 
forskare menar att ungdomsperioden har blivit längre då det tar allt längre tid för unga att avsluta 
studier och etablera sig på arbetsmarknaden, ett vuxenkriterium som innebär eget boende, egen 
ekonomi och liknande. Ytterligare ett sätt att definiera ungdomen är att se till kulturella anspråk. 
Att uppfattas som ungdomlig är i västvärlden någonting positivt vilket gör att många uppträder 

                                                             
31 Fürth & Krafft, 100 
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på ett visst sätt för att uppfattas som unga. Detta gör mest troligt den kulturella definitionen till 
den bredaste. Avslutningsvis finns det några officiella kriterier som kan avgränsa ungdomstiden 
och den mest centrala är myndighetsförklaringen vid 18 år.32 

Denna studie ser framför allt till den sociala och den kulturella definitionen av ungdomen 
eftersom både sociala och kulturella faktorer påverkar hur ungdomen uppfattar behovet av 
kontaktnät med arbetsmarknaden. Åldersgruppen är dessutom relativt bestående då studien riktar 
sitt fokus på gymnasieelever på väg ut i arbetslivet.  

Socialisationsagenter 
Tonåren kan vara en jobbig tid då tonåringar varken ses som barn eller vuxna. Detta kan tolkas 
exempelvis genom att se till olika lagar som säger att en 15-åring enligt lag får ha sexuella 
förbindelser, är straffmyndig, får köra moped och gå på barnförbjuden bio, men de får inte gifta 
sig, inte fatta ekonomiska beslut eller rösta i val och de står fortfarande under målsman. Det är 
följaktligen inte svårt att förstå att tonåren kan vara en tid kantad av frustration och en känsla av 
att vara vuxen, men bli behandlad som ett barn. Hur ungdomen hanterar detta beror mycket på 
vem denne är som person, dennes bakgrund och omgivande förhållanden och attityd.  

Enligt sociologiska teorier finns det två generella faser i livet vilka inbegriper olika socialis-
ationsagenter. I den första fasen har familjen som socialisationsagent ett stort utrymme då inlär-
ning av kulturella mönster, grundläggande värderingar och beteenden är viktiga inslag. Den 
senare fasen av socialisationen slår in efter barndomen i ungdomsåren och tidig vuxen ålder. Här 
är viktiga socialisationsagenter skola, vänner, media, arbetskollegor och organisationer av olika 
slag. Kulturen inom respektive område blir en grund för de gemensamma normer och värd-
eringar som finns inom de olika områdena.33 Olika familjebakgrund, uppfostringsmönster, värde-
ringar och förväntningar ger också olika påtryckningar på barn och ungdomar. Unga människor i 
lägre klasser har inte samma möjligheter att bli oberoende egna individer, istället blir de ofta 
kvar i familjehemmet på grund av att de inte har råd att flytta hemifrån och svårt att ta sig in på 
arbetsmarknaden. Utbildning har blivit allt viktigare då den ger hopp om arbete och ökade 
möjligheter i livet. Även om arbete och högre utbildning hör till en senare fas i livet visar sig 
möjligheterna bero på familjebakgrund, förväntningar och förutsättningar. Genom denna process 
ska individen hitta den egna personligheten och dennes uppfattning om sig själv. Egna förut-
sättningar och mål formas således av omgivande grupper, kulturer och förväntningar. Studier har 
visat att jämnåriga människor har stor påverkan på individers attityder och beteenden, vilket gör 
informella grupper som exempelvis klasskamrater, arbetskollegor eller barndomsvänner till 
betydande socialisationsagenter.34 

                                                             
32 Felipe Estrada & Janne Flyghed, Den svenska ungdomsbrottsligheten, (Lund: Studentlitteratur, 2007), 11ff. 
33 Anthony Giddens, Sociologi, (Lund: Studentlitteratur, 2007), 164f. 
34 Ibid:166 
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4.2 Livsbanor och övergångar 
År 1842 kom riksdagen med beslutet att införa allmän folkskola. Tidigare hade mer förmögna 
bönder och borgares barn undervisats i hemmet av privatlärare, men som följd av indu-
strialismen, befolkningsökningen och nationalstatens framväxt kom alla barn att utbildas i 
samma skola från år 1920 då reformen genomförts. Syftet med skolan var bland annat att fånga 
upp de grupper som riskerade social uteslutning på grund av fattigdom eller industrialisering av 
jordbruket.35 Idag kan samhällsförhållandena upplevas som annorlunda, en stor del av Sveriges 
unga studerar på gymnasienivå och många väljer att vidareutbilda sig därefter vilket förskjuter 
klivet ut på arbetsmarknaden. Förr var det vanligt att ungdomar gick i föräldrars fotspår i yrkes-
livet och kontakt med näringslivet kan då ha skett genom föräldrar och familjekontakter. Idag är 
yrkesvalet mer individualiserat vilket skulle kunna göra att föräldrarnas eventuella kontakter i 
näringslivet inte alltid är aktuella för den inriktning ungdomen väljer. 

En blick tillbaka 100 år visar att övergången från ung till vuxen ter sig annorlunda i jämförelse 
med idag. Vid 15 års ålder räknades de flesta som vuxna och förväntades vara arbetsföra. Idag 
myndighetsförklaras unga vid 18 års ålder, men det dröjer desto längre innan de betraktas som 
vuxna eftersom de fortfarande är kvar i gymnasiet under tiden för myndighetsförklaringen. 
Andra steg som gör unga till vuxna, till exempel att skaffa körkort, att flytta hemifrån, att få ett 
jobb, bilda familj och liknande har också förskjutits med tiden. Forskare menar att myndighets-
förklaringen idag sker omkring tio år innan genomsnittsindividen ser sig själv som vuxen.36 Det 
kan med andra ord uppfattas som att ungdomen varar längre då människor studerar under en 
längre period, bor kollektivt på universitetsområden och väntar allt längre med att skaffa barn 
och köpa hus. I en studie framkom att år 1976 förvärvsarbetade 60 procent av Sveriges unga 
mellan 16 och 19 år. År 2000 hade procentenheten halverats. Detta förklaras till största del av att 
en stor andel av dessa ungdomar finns i utbildningssystemet, men förklaringar återfinns också i 
strukturella förändringar på arbetsmarknaden.37 

Samhällsutvecklingen har på så vis lett bort från tidigare traditioner där ungdomar var redo för 
lönearbete efter avslutad gymnasieutbildning. Allt fler yrken kräver högskolekompetens vilket 
leder till att många unga idag väljer vidareutbildning före ett direkt kliv ut på arbetsmarknaden. 
Det är dock långt ifrån alla som vill vidareutbilda sig som nästa steg efter gymnasiet. Det bör 
således finnas arbetstillfällen som sysselsätter de arbetsvilliga, men lika viktigt är en generell 
inställning i kommunen att arbete är ett bra alternativ för den som inte vill studera. Detta för att 
unga som väljer den vägen inte ska uteslutas från arbetsmarkanden till fördel för de som valt en 
högre utbildning.  

                                                             
35 Fürth & Krafft, 12f 
36 Fürth & Krafft, 48 
37 Lars H. Hansen & Pal Orban Arbetslivet, (Lund: Studentlitteratur, 2002), 444f. 



Marina R. Vedin 

19 
 

4.3 Ungdomsarbetslöshet och ohälsa 
Hammarström har gjort en studie av arbetslöshet bland unga i relation till ohälsa. Studien gjordes 
på 1083 elever i årskurs nio på högstadiet under 1981. Samtliga elever följdes upp efter två och 
fem år.38 Inledningsvis nämner hon några exempel på teorier som visar samband mellan 
arbetslöshet och ohälsa. För det första kopplas arbetslöshet samman med fattigdom. Under tidigt 
1900-tal visade studier samband mellan fattigdom och kroppslig hälsa, men idag ligger den 
försämrade hälsan på ett mer psykologiskt stadium då ekonomiska hot och ett begränsat 
handlingsutrymme kan innebära psykologiska påfrestningar. För det andra kopplas arbetslöshet, 
eller hot om uppsägning ihop med stress, vilket kan visa sig i förändrat beteende som exempelvis 
ett ökat nikotin- eller alkoholintag. Det kan också leda till fysiologiska reaktioner såsom högt 
blodtryck. En tredje teoretisk ansats har utvecklats utifrån stressteorin för att belysa sjukdomar 
relaterade till arbetsplatsen. Hammarström presenterar här studier som visat ett samband mellan 
höga krav, ett lågt beslutsutrymme och en ökad risk för hjärtinfarkt. En fjärde teoretisk ansats är 
den socialpsykologiska som ser till betydelsen av att ha ett arbete bortsett från ekonomiska 
aspekter. Enligt Jahodas39 behovsteori medför ett arbete en tidsstruktur på dagen, sociala 
kontakter och möten, strävan efter gemensamma mål och en ökad aktivitet samtidigt som 
individens identitet och status bekräftas. Vilket arbete som helst leder dock inte till att behoven 
tillfredställs och arbetets betydelse för att uppfylla dem varierar beroende av bland annat vilken 
typ av arbete det handlar om samt arbetsmiljö och arbetskultur. Hur vi påverkas av arbets-
lösheten styrs dessutom av vår egen bild av det arbete vi haft innan arbetslösheten. Om arbetet 
upplevdes som stressigt eller monotont, eller om klimatet bland arbetskollegorna inte varit 
tillfredställande kan en arbetslöshet i första avseende uppfattas som någonting bra. Eftersom vi är 
olika, påverkas vi olika och det går således inte att förutspå hur en arbetslöshet drabbar en viss 
person om vi inte samtidigt är medvetna om vad denne har för förhållningssätt till sitt arbete. 
Hammarström skriver att unga flickor i arbetarklassen riskerar att drabbas hårdast av arbets-
lösheten då både klass- och könsskillnader har visat sig vara betydande för hur arbetslösheten 
påverkar hälsan.40 

4.4 Generationsteoretisk ansats 
För att förstå problematiken med kontakter mellan gymnasieelever och arbetslivet är det viktigt 
att tolka den utifrån dess kontextuella ramar. Fürth och Krafft skriver att människor födda under 
80- och 90-talet värderar familjeinstitutionen, arbete och boende mycket högt och värderingar 
som värnar om miljö, hbt-sexuellas rättigheter, jämställdhet och en generös flyktingpolitik har 
blivit så självklara att de inte lyfts fram med samma kraft som hos tidigare generationer. Denna 
generation revolterar genom att vara ordningsam, de missbrukar inte droger i samma ut-
sträckning som under 70-talet och tidigt 80-tal och de känner till uppförandekoder som gäller i 
formella möten. De har vuxit upp under en ”anti-elitism” vilket forskarna förklarar med att 
                                                             
38 Hammarström 1996:7 
39 Jahoda 1979 genom Anne Hammarström, Arbetslöshet och ohälsa – om ungdomars livsvillkor, (Lund: 
Studentlitteartur. 1996), 20 
40Hammarström, 17ff. 
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internet har öppnat upp en kommunikationskanal som gör det möjligt för alla att göra sin röst 
hörd i samhällsdebatter och kultursammanhang.41 Att studera en grupp människor födda under 
en viss tidsperiod och benämna dem som en generation är vanligt förekommande bland 
sociologer, även om forskare ibland kritiserar det. Soidre använder begreppet kohort, eller 
födelsekohort för att beskriva studier av social förändring, det vill säga studier som beskriver hur 
olika förändringar och reformer skiljer födelsekohorter åt både vad gäller villkor och 
värderingar. Generationsbegreppet kan användas synonymt med kohort, men har ytterligare tre 
betydelser. En annan typ av generation är en så kallad släktskapsrelation, där studien exempelvis 
jämför föräldrar och deras barn. Soidre ger som exempel hennes studie där en sådan jämförelse 
gjordes i relation till arbetslöshet. En tredje typ av betydelse får generationen sett i olika steg av 
livscykeln där Hammarströms studie (se kapitel 4.3) av ungdomar under olika perioder i livet är 
ett bra exempel. En fjärde betydelse av generation är vanligare bland historiker än sociologer och 
ser till en grupp människor som lever under samma historiska period där särskilda händelser eller 
stora förändringar uppmärksammas.42 

Carle har studerat ungdomsforskning och arbetslöshet och menar att forskningen många gånger 
saknar ett generationsperspektiv. Att använda sig av generationsteorier innebär enligt honom att 
forskningen tar hänsyn till livsvillkor, stilar, värderingar och normer som är gemensamma för en 
viss generation och forskningen beskriver med detta hur människor från olika områden och 
samhällsskeden kan uppleva och tolka sociala händelser lika. Med sina studier vill Carle upp-
märksamma att ungdomsperioden är en tid som tampas med bekymmer unika för just ungdomar 
och perioden kan vara problematisk om individen samtidigt hamnar i arbetslöshet. Han lyfter 
fram fyra olika problemområden där ett första är socialpsykologiskt och ser problemet med 
ungdomsarbetslöshet ur ett individuellt perspektiv. Carle lyfter fram generella problem som kan 
utläsas hos unga, däribland försämrat ett självförtroende och avskärmning från den samhälls-
gemenskap som följer med ett arbete. Ur ett ekonomiskt och socialt synfält kan arbetslösheten 
tvinga ungdomar att flytta för att få en anställning. Många ungdomar saknar behörighet till 
arbetslöshetskassa (a-kassa) och ekonomiska alternativ är socialbidrag eller ALFA-kassan som 
fungerar som ett komplement till organisationsknuten a-kassa. Detta får konsekvenser inte enbart 
för den enskilde individen, utan också för samhället. Kommuner som återkommande har detta 
problem förlorar många ungdomar och det får konsekvenser inte enbart genom ett generations-
gap på arbetsmarknaden utan också i olika förenings- kultur- och sociala sammanhang. Carles 
tredje typ av problemområde är att ungdomsarbetslösheten skiljer sig från vuxenarbetslöshet i 
den meningen att unga ofta går arbetslösa under kortare perioder i jämförelse med vuxna. 
Däremot är deras anställningar ofta kortvariga och de slussas mellan olika arbetsplatser och 
arbetsmarknadspolitiska program vilket skapar ett mönster av ”permanent tillfällighet” i anställ-
ningarna. Vidare är ungdomsperioden en tid då unga lämnar föräldrahemmet och föräldrarnas 
försörjningsansvar för att själva kliva in i vuxenlivet. Stöter de på arbetslöshet här kan ung-

                                                             
41 Fürth & Krafft, 60ff 
42 Hansen & Orban 2002:438 
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domarna beröras starkt då de hamnar utanför samhället på grund av arbetslösheten, trots att de 
strävar efter och vill bli en del av det. Avslutningsvis menar Carle att det finns en risk för sociala 
spänningar och konflikter som följd av ungdomsarbetslöshet, även om risken må vara liten. 
Enligt Carle finns det få starka belägg för att arbetslöshet i Sverige skulle leda till samhälls-
konflikter, däremot kan de arbetslösas position utnyttjas genom att olika sociala rörelser med 
exempelvis nazistiska budskap drar nytta av missnöjet.43 

4.5 Från utbildning till arbete 
Arnell Gustafsson har skrivit böcker om bland annat ungas etablering i arbetslivet och den 
könsuppdelning som finns där. I Ungdomar i övergångsåldern beskriver hon denna övergång 
från skola och utbildningsväsendet till arbetslivet som en av de mest betydelsefulla genom-
gångarna i en ung människas liv. Det är här som ungdomarna ska lämna den trygghet som skolan 
har skapat genom att vagga in eleverna i skolväsendets regler, normer och värderingar och 
istället ta plats i arbetslivet där perspektiv på saker och ting ser annorlunda ut. Förväntningarna 
på ungdomen har förändrats och denne väntas nu tillhöra en kategori av vuxna, vara medlem i ett 
arbetslag och samarbeta med människor i olika åldrar och med olika bakgrund och livs-
erfarenheter. Ur ett historiskt perspektiv har övergången från skola till arbete genomgått stora 
förändringar. I det tidiga jordbrukssamhället var både klass- och könsuppdelningen tydlig och de 
unga skolades tidigt in i de vuxnas normer och värderingar gällande arbete. Idag ser det annor-
lunda ut även om många ungdomar fortsätter att följa sina föräldrars fotspår. Andelen som enligt 
eget intresse skapar sin framtid och yrkesinriktning ökar dock ständigt, och detta karriärsval har 
kommit att bli ett viktigt inslag i övergången från ung till vuxen. Antal skolår har också förän-
drats och de har ökat märkbart på bara några decennier. Detta gör att övergången från skola till 
arbete både organiseras och ser olika ut beroende på yrken och utbildningsnivåer. Arnell 
Gustafsson har dock hittat tre generella och gemensamma problem som individen måste lösa vid 
övergången mellan utbildning och arbete:  

1. Att kunna välja ett arbete.  
Det handlar dels om att hitta ett arbete som ger en trygg framtid och försörjning och dels 
om att hitta ett arbete som individen upplever som intressant och givande. Det har visat 
sig att allt färre ungdomar väljer att arbeta enbart i försörjningssyfte, arbetet ska tillfreds-
ställa personliga behov och intressen. Att välja ett arbete blir således allt mer kompli-
cerat. 

2. Att tillägna sig rätt kunskaper för sitt framtida arbetsliv. 
Eleverna bör få med sig rätt kunskap för att kunna omvandla den till möjligheter på 
arbetsmarknaden. Kunskaperna i skolan kan delas in i två kategorier, den ämnes-
relaterade och den personlighetsrelaterade där den sistnämnda står för kreativitet, 

                                                             
43 Jan Carle genom Inger Raune, Ge oss en chans! Hur barn och ungdomar påverkas av arbetslöshet, (Kristianstad: 
Bojlins Grafiska, 1994), 17ff. 
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samarbetsförmåga, självständighet och andra kunskaper som av arbetsgivare anses vara 
värdefulla. 

3. Att anpassa sig till de regler och normer som gäller i arbetslivet.  
I detta kan också läggas att gå från en roll till en annan, att gå från att vara skolelev till att 
vara en kollega och vuxen arbetstagare. En markant skillnad är att skolan är ansvarig för 
alla elevers rätt till undervisning, oavsett social framtoning eller passiv inställning till 
lärande medan arbetsgivaren gör ett aktivt urval för att få den bästa personalstyrkan. 44 

Det är viktigt att förstå bredden av begrepp som ungdom, livsbanor och generation för att kunna 
förklara vikten av kontaktytan mellan gymnasieelever och arbetsmarknaden i Örnsköldsvik. 
Dessa teoretiska ansatser är viktiga för resultattolkningen och används för att förklara det 
komplexa i att vara ung och på väg ut på arbetsmarknaden samt vikten av grundläggande sam-
hällskunskap, främst riktat mot arbets- och näringsliv. 

5 Resultatredovisning 
I detta kapitel har datamaterialet från intervjuerna sammanställts under fem rubriker. Studie- och 
yrkesvägledare (SYV) är de som arbetar närmast eleverna och deras vägledning är ett huvudsak-
ligt inslag i elevernas relationsskapande med arbetsmarknaden och vidareutbildningsalternativ. 
Deras arbete följer genom hela resultatredovisningen men beskrivs ingående i ett första avsnitt. 
Under samtliga rubriker behandlas sådant som framkommit som centralt hos respondenterna, 
nämligen skolans kunskapsinnehåll, samarbete och kommunikation inom och mellan skola och 
övriga organ samt individuella förutsättningar och social kompetens.  

5.1 Att vägleda, inspirera och motivera 

SYV 1: Det här med studie- och yrkesvägledning är ju någonting som alla i skolan 
jobbar med, det är inte bara studie- och yrkesvägledare utan det är lärarna, annan 
personal, skolledning, alla i skolan. Så man kan säga att vi har ett gemensamt upp-
drag att vägleda eleverna i studier och yrkesliv. 

Studie- och yrkesvägledning för eleverna handlar om att se eleven i dennes kontext och erbjuda 
individuell vägledning. Detta sker dels genom personliga möten med eleverna och dels genom att 
integrera eleverna på arbetsmarknaden genom APL (Arbetsplatsförlagd utbildning och lärande). 
SYV arbetar aktivt för att bjuda in och skapa tillfällen för representanter från både näringslivet 
och utbildningsväsendet att komma i kontakt med eleverna. Arbetet riktar sig inte enbart till 
elever på skolan, de ser även till att högstadieelever på väg till gymnasiet får möjligheter att göra 
studiebesök och bli informerade inför gymnasievalet. Mycket av arbetet inom studie- och 
yrkesvägledningen handlar om att ge en beskrivning av arbetsmarknaden och de behov som finns 

                                                             
44 Tom Hagström, Ungdomar i övergångsåldern – handlingsutrymme och rationalitet på väg in i arbetslivet, (Lund: 
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idag, men också att presentera en rättvis bild av de yrken som eleverna funderar över. Enligt SYV 
2 kommer många elever till dem med en glamouriserad bild av ett yrke, mycket baserat på hur 
yrkeskategorin framställs i media. Det är därför viktigt att presentera yrket på en mer vardaglig 
nivå för att eleven ska uppfatta alla delmål som kan finnas för att leda fram till just det yrket.  

SYV 2: …allt som går på tv:n nu det finns ju dramaserier om allting, även på 
svenska nu det är ju SOS Alarm och polis och ambulans och läkare och coacherna 
så att det är väl litegrann det vi känner att vi bjuder hit dom som jobbar med det 
också får dom en vardagsbild. För att vi märker på ungdomarna att det går trender i 
yrken, det är jättetydligt tycker jag och då är det så viktigt att man får med sig rätt 
bild av yrket och inte liksom ha bara mediabilden av det för då är det ju som sagt 
dramatiserat och glamouriserat såklart, så att det ska bli bra tv. Då är ju mässan ett 
utmärkt verktyg för det. 

Treornas inspirationsmässa 
Varje vår anordnar Månen och Solen en gemensam mässa för årskurs tre på gymnasiet. Denna 
hålls några veckor innan valet till höstens universitetsutbildningar och har i syfte att ge eleverna 
mer kunskaper om olika yrken och vidareutbildningar. Till mässan inbjuds representanter från 
olika universitet och från olika yrkesområden för att eleverna ska ha möjlighet att nå den 
information de vill ha. Eleverna får inför mässan lämna in förslag på olika yrkeskategorier som 
de vill se representerade, och dessa förslag välkomnas eftersom SYV är mån om att så många 
elever som möjligt ska dra nytta av mässan. SYV ser dessutom mässan som ett bra sätt för 
utbildningsanordnare och näringsliv att samveraka för att locka till sig ungdomar. 
Arbetsförmedlingen deltar också på mässan och håller varje år ett föredrag om arbetsmarknads-
prognoser och den lokala arbetsmarknadens utsikter. 

SYV arbetar hårt för att tvåorna också ska få delta på mässan eftersom de anser att det i vissa fall 
är för sent att informera om utbildningar och yrkesvägar så nära inpå studenten. De anser att 
elever som tidigt börjar reflektera över yrkesväg och utbildning får en tydligare målsättning med 
gymnasieutbildningen än att bara ta sig igenom utbildningen. Enligt SYV är det skolledningen 
som avgör vilka som får delta på mässan, och även om de är medvetna om att det finns en del 
praktiska faktorer som spelar in är deras strävan att nå ut till fler än bara elever i årskurs tre.  

SYV 1: Det ska ju lösas praktiskt med att fler kan delta och… då vi menar del-
tagande så menar vi ju liksom inte bara eleverna utan vi vill ju gärna att personalen 
deltar i mässorna också. Och det är i väldigt liten utsträckning nu. Det är ju samma 
sak som med allt annat arbete med studie- och yrkesvägledning, det är hela skolans 
uppdrag. Och då vill man ju gärna att lärarna, skolledarna, all personal på skolan 
också deltar i dom här mässorna. Och dom skulle ju kunna se det som en fortbild-
ning. 

A.förm.1 och A.förm. 2 håller med om att denna kunskap borde nå fram till eleverna tidigare 
eftersom många elever redan har bestämt sig för vad de ska göra efter gymnasiet när mässan 
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hålls. Visst anser de att det är viktigt att välja yrke efter intresse men det är också värdefullt att 
ha kunskap om prognoser för arbetsmarknaden, behov och liknande innan valet ska göras.  

Att söka arbete eller utbildning? 
SYV anser att vidareutbildning och ett direkt kliv ut på arbetsmarknaden är två lika värdefulla 
alternativ. De ansåg att det i vissa fall kunde vara bättre att vänta med vidareutbildning tills 
individen har fått lite mer erfarenheter av arbetslivet och därigenom lärt sig mer om sig själv. 
Risken med att hoppa på en utbildning enbart för att slippa gå arbetslös är enligt SYV 3 att 
individen kan känna sig misslyckad när han eller hon inser att de valt fel utbildning. SYV 3 
beskriver att syftet med vägledningen och skolan överlag är att eleven ska ha styrkan att fatta 
egna beslut, ta initiativ och vara medveten om de möjligheter och konsekvenser som finns. 

SYV 2: Vi förespråkar eller rekommenderar egentligen ingenting, utan det man gör 
är ju att man lyssnar ju noga på eleven och deras funderingar och då är det jätte-
viktigt för oss att informera eleven ja, kring det man resonerar om då vad som 
gäller, hur det ser ut på arbetsmarknaden, man informerar om utbildningen och ja, 
oftast så pratar man om olika alternativ och möjligheter. Funderar de på en 
utbildning där det ser ut på ett visst sätt på arbetsmarknaden så upplyser vi ju om 
det om dom inte redan känner till det. Men sen är det ju upp till varje enskild elev 
att fatta ett beslut. 

Denna uppfattning är gemensam för alla SYV men enligt SYV 1 tar dock studievägledningen 
större plats än yrkesvägledningen, och det på gott och på ont. Medan skolledningen pekar mot 
studievägledning anser SYV 1 med flera att det finns mycket att jobba med när det gäller 
yrkesvägledning, både SYV 1 och SYV 4 anser att tiden är alldeles för knapp för att, i den grad de 
vill, vara involverade i elevernas APL och kontakten med handledarna på dessa platser.  

Vägledning i arbetslivet 
Många elever tar hjälp av SYV när de ska söka sommarjobb och liknande. En stor del av studie- 
och yrkesvägledningen är att hjälpa eleverna med att utforma anställningsansökan, ge konkreta 
tips och råd på frågor som kan ställas till en arbetsgivare eller utbildningsanordnare samt att 
motivera dem till att aktivt söka jobb både genom personlig kontakt och med verktyg som 
erbjuds på olika internetsidor. De ser det som mycket viktigt att coacha elever till att söka 
information, ta kontakt och att våga testa sina vingar och sätta drömmarna på prov. 

Den vägledning som Arbetsförmedlingen erbjuder består mycket i att förmedla kunskap om den 
lokala, nationella och internationella arbetsmarknaden, efterfrågan på olika yrken och 
kompetenset samt vilka yrkeskategorier som står inför generationsskifte. A.förm 1 beskriver 
deras hemsida som ett mycket bra verktyg för att hitta sådan typ av information. Enligt A.förm.2 
ser deras arbetsform inte olika ut beroende på om eleven de möter har yrkes- eller teoretisk 
gymnasieutbildning. Däremot kan det ibland vara stor skillnad i vilken handledning och vilket 
stöd individen behöver och det kan skilja sig åt beroende på utbildningsbakgrund. Ofta har 
eleverna med yrkesutbildning en klarare bild av vad de vill göra medan individer med teoretisk 
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bakgrund kan vara något mer fundersam eftersom att vägvalet inte är begränsat till en specifik 
yrkeskategori.  

5.2 Arbetsmarknadskunskap 
SYV är alla överrens om att eleverna bör få mer kunskap om arbetsmarknaden och 
utbildningsvärlden och att detta borde integreras i den dagliga undervisningen. SYV 3 säger att 
ungdomar lär sig av och intresserar sig för konkreta exempel hämtade ur det verkliga livet och att 
chanserna till detta ökar om antalet studiebesök från skolorna blir fler samt att människor från 
det lokala näringslivet bjuds in till skolan. A.förm.1 och A.förm. 2 ser en stor nytta i att redan i 
tidig ålder införa arbetsmarknadskunskap. De menar att kunskapen kan anpassas till olika åldrar 
och bli ett led genom hela undervisningsperioden: 

A.förm.1: Man behöv ju inte kalla det för det (arbetsmarknadskunskap) men, att 
man har, månadens yrke eller, säg att dom får välja ett yrke och skaffa all infor-
mation runt det, söka på nätet och… eller hitta nån dom känner som får komma in 
och prata. Jag menar, det borde kunna ingå i samhällskunskapen. 

Kom. är av samma åsikt och förklarar att det skulle vara bra att: 

Förbättra relationen mellan arbetslivet och skolan men också att förbättra kuns-
kapen om vilka yrken som finns i arbetslivet. Och också då med kopplingen till de 
olika ämnenas mål, så att det inte ska vara någon sådär påklistrad eh, ny idé som 
man lägger in i skolan, utan man ska se det som att man kan förstärka lärarnas 
uppdrag med att komma in och jobba med de här frågorna.  

Enligt SYV är det en möjlighet att schemalägga studie- och yrkesvägledning samt arbets-
marknadskunskap, men de ser hellre att det integreras i undervisningen. Konkreta exempel som 
ges är att inom ämnen som samhällskunskap, engelska eller svenska låta eleverna gå ut och möta 
olika företag, branscher eller verksamheter för att lära sig sådant de annars hade lärt sig på 
lektionstid. SYV 3 förklarar att precis som en religionsuppgift kan vara att intervjua någon från 
ett religiöst samfund kan en uppsats om riksdagsvalet vara en intervju med en lokal politiker. Det 
framgår dock att personalen på skolorna inte alltid välkomnar en sådan integrering i 
undervisningen eftersom det tar lektionstid från sådan kunskap som enligt läroplanen måste nå ut 
till eleverna. 

SYV 2: Nu vet jag inte om det är rätt, men det känns som att det finns ett litet 
motstånd och att det på nått sätt upplevs att det inkräktar på undervisningen, att det 
inte liksom finns tid för det. Men där tycker vi helt tvärtom, för allt sånt kan man 
plocka in i undervisningen så det behöver ju liksom inte inkräkta. Vi ser det ju som 
att det tillför något till undervisningen istället. 

SYV 1: Ibland så ser dom (övrig skolpersonal) ett väldigt stort värde i det här och 
då är det ju väldigt enkelt att få tid men om det skulle va tvärsom som det kan va 
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ibland så kan det vara svårt för då kan det betraktas som att, det tar del av under-
visningen. Det är ju tråkigt, för vi anser ju att det här är ju en del i undervisningen. 

5.3 Att lära är viktigt, men varför? 

SYV 1: Vad är utbildningen värd om den inte kan svara upp till det som finns ute i 
arbetslivet? 

All utbildning syftar enligt SYV 1 till att någon gång i framtiden leda individen till en plats på 
arbetsmarknaden. SYV är överens om att elevens förståelse för varför han eller hon ska läsa 
någonting ökar motivationen till att lära. Om eleven kan sätta kunskapen i ett sammanhang blir 
både utbildningen i skolan och tiden på arbetsplatsen mer effektiv. Alla respondenter ser dock 
svårigheten med att försöka få in mer i läroplanen, men de har olika förslag på hur 
arbetsmarknadskunskapen skulle kunna integreras i grundutbildningen. A.förm.1 menar att det 
kan vara en idé att se över läroplanen i syfte att hitta öppningar för att släppa in arbetsgivare i 
undervisningen. 

Arbetsförmedlingen fick frågan om de anser att ungdomarna får med sig ”rätt” kunskaper från 
skolan för att hitta rätt arbete, att anpassa sig till normer och regler som gäller för arbetsplatserna, 
och A.förm.2 svarade att: 

Det är väl kanske lite därför som man skulle efterfråga lite mer insyn i arbetslivet 
och se hur det funkar. Jag brukar säga att skolan är ju lite som, du har röda mattan 
framrullad och vet var du ska gå tio över elva… och helt plötsligt så är det slut på 
mattan när du kommer hit och ska välja själv och det är väl det största – vad ska jag 
välja? Och det är lika svårt för en som har MVG i alla ämnen som en som inte har 
det. 

A.förm. 1 lade till att eget ansvar och ett sunt förhållningssätt är viktigt att ha med sig ut i 
arbetslivet. Här lyfts fram att ungdomar varit tvungna att lämna praktikplatser trots att de haft bra 
förutsättningar för att klara av arbetet praktiskt, på grund av att de inte kunnat ta eget ansvar och 
haft den sociala kompetensen som krävs. Detta är något som diskuteras även av SYV och de 
förklarar att vissa elever kan nå väldigt långt bara på grund av att de har en ”bra social 
framtoning”.  

I samtliga intervjuer har frågan om unga bör ta vilket jobb som helst dykt upp. Majoriteten av 
respondenterna har svarat ”Ja”, med tillägg som säger att arbetsplatsen och arbetsgivaren ska 
följa den lagstiftning som gäller. Erfarenheter leder till kunskaper och i framtida anställnings-
ansökningar eller möten med arbetsgivare är det värdefullt att kunna visa upp sina meriter samt 
ha någon referensperson att hänvisa till. Företagarna anser inte att unga bör ta vilket jobb som 
helst, även om de uppmanar dem till att inte satsa på drömyrket direkt utan att arbeta sig fram till 
det genom att dra lärdom av andra yrken. Företagarna är av den meningen att det inte kommer 
någonting gott av att forcera ett arbete på en individ, det måste finnas en drivkraft som ger en 
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känsla av att vara på rätt väg. Här nämns också vikten av bra handledning och tydliga direktiv 
från arbetsgivaren så att individen ska lära känna kulturen på arbetsplatsen.  

SYV 3 säger att det inte finns en ”rätt” väg som passar alla ungdomar. Varje väg är enskild och 
ser ut på olika vis beroende på vad individen har för förutsättningar, mål och ambitioner. Ibland 
kan det enligt SYV 3 vara bra att arbeta som au-pair i ett främmande land, att volontärarbeta inom 
någon internationell organisation eller bara att prova på några olika jobb för att hitta intressen 
som ungdomen kanske inte visste att han eller hon hade. Kom. menar att för varje anställning 
individen åtar sig testas olika egenskaper hos denne som kanske aldrig testats förut, och detta är 
enligt Kom. ett värdefullt sätt att lära.  

Vidareutbildning 
En vidareutbildning är enligt A.förm. 1 och A.förm. 2 inte en garanti för att få en anställning. De 
menar att en gymnasieutbildning kan räcka för att få en anställning, i Örnsköldsvik, särskilt efter 
avslutat omvårdnads- eller industriutbildning eftersom sådana kunskaper efterfrågas. En högre 
utbildning kan i vissa fall öka chanserna till arbete, men dessa ökar inte av högskolestudier i sig 
utan det beror mycket på yrkesinriktning, hur arbetsmarknaden ser ut och om individen är villig 
att flytta. A.förm. 2 menar att arbetsmarknadskunskapen kan vara ett viktigt verktyg för att få en 
bättre bild av den egna framtiden och vad som krävs för att nå de personliga målen. Kom. är av 
samma åsikt och lyfter fram vikten av en konsekvensanalys för att därigenom vara medveten om 
att vissa utbildningar kanske tvingar till flytt medan andra utbildningar kan leda till en 
anställning inom Örnsköldsviks kommun. Företagarna trycker på att en vidareutbildning i 
kombination med praktiskt lärande är viktig för de ungas framtid i Örnsköldsvik. 

Företagarna: Det e mycket viktigt. Väldigt viktigt eftersom det går så väldigt fort 
allting. Kunskap är ju en färskvara, allting förändras och det förändras mycket 
mycket fortare än för några år sedan. Så att vidareutbildning och… ja nån typ 
kanske man kan kombinera med punktinsatser samtidigt som man har ett jobb då.  

Arbetsplatsförlagt lärande, APL 
Genom APL lär sig eleverna mer om företagens kultur, att komma i tid, rutiner och att förstå 
krav och förväntningar som arbetsplatsen kan ställa. Lärarna inom dessa yrkesutbildningar håller 
kontakten med APL-platserna och några av dem brukar dessutom delta när företagen har 
fortbildning så att de ska vara uppdaterade på fältet. De yrkesinriktade utbildningarna har 
obligatoriska praktikveckor inplanerade i undervisningen. SYV är överrens om att detta många 
gånger ger elever med en yrkesutbildning större chanser till arbete direkt efter gymnasiet i 
jämförelse med elever som har en teoretisk utbildning. Elever vid de teoretiska programmen får 
alltså inte samma möjligheter att ta del av arbetslivet eftersom de saknar APL. Den vägledning 
som riktas mot dessa elever består ofta av olika utbildningsalternativ samt praktiska tips och råd 
vid sommarjobbsansökningar.  
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Praktik- och lärlingsplatserj 
I Örnsköldsvik arbetar sex personer på Arbetsförmedlingen med Jobbgarantin för unga, det 
program som beskrevs i inledningskapitlet. A.förm. 2 förklarar att när en ungdom varit inskriven 
på förmedlingen som arbetssökande i 90 dagar räknas denne till långtidsarbetssökande och kallas 
in till programmet. I stora drag handlar programmet om att individen mer aktivt söker jobb 
tillsammans med förmedlingen. Arbetet med handledning, planering, praktik eller utbildning blir 
intensivare – allt för att öka anställningsbarheten hos individen. Det projekt som A.förm. 1 är 
delaktig i handlar om att öka antalet arbetsgivare som engagerar sig i kommunens ungdomar. 
Detta beskrivs som ett samhällsansvar hos arbetsgivarna, att se till att välkomna, handleda och ge 
erfarenheter till Örnsköldsviks unga. Många gånger leder dessa lärlingsplatser till en anställning. 
A.förm. 1 och A.förm. 2 oroar sig över att vissa ungdomar ser en praktikplats som oavlönat 
arbete, och inom förmedlingen arbetas det för att ungdomarna istället ska se det som en gratis 
yrkesutbildning och ett sätt att skapa kontakter.  

5.4 Samarbete och kommunikation 

SYV 1: Företagarna och handledarna bör ju ha kännedom om vad som sker på 
skolan och tvärsom bör ju skolan ha lika bra kännedom om vad som händer på 
arbetsplatserna. För vi ska ju liksom hjälpa varann och ge eleven en utbildning och 
det gör vi gemensamt och kontakten emellan oss är alldeles för dålig. Och jag måste 
tyvärr säga att… handledarna, arbetslivet, näringslivet dom är bättre än skolan på 
det här området. 

Jag: Menar du att dom är bättre på att sträcka ut en hand till skolan än tvärtom? 

SYV 1: Ja. Och det händer tyvärr ibland att skolan inte tar den där utsträckta 
handen.  

Intern kommunikation inom skolan 
SYV är överrens om att det skulle kunna göras mer för att stärka kontaktytorna mellan 
gymnasieeleverna och den lokala arbetsmarknaden om det interna samarbetet var starkare. SYV 2 
berättar att de har väldigt lite insyn i hur lärarna närmar sig frågan och de saknar tydliga direktiv 
på hur arbetet med att stärka elevernas position på arbetsmarknaden ska se ut. Det antyds att 
kommunen som är skolans uppdragsgivare och huvudman borde ha en planering för dessa 
kontakter och ge tydligare direktiv på hur skolorna ska arbeta. Skolledningens intresse i att 
arbeta med förstärkta kontaktytor mellan gymnasieelever och den lokala arbetsmarknaden 
upplevs inte heller tydligt, och SYV önskar ett uttalande från skolledningen om vikten av 
kontaktnätet riktat till både personal och elever på skolorna. SYV är övertygade om att arbetet 
med kontaktnätet skulle fungera mycket bättre hos både dem och hos lärarna om man från 
skolledningen uppmanade till dessa kontakter och poängterade vikten av dem.  
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Gymnasieskolorna och högre utbildning  
SYV beskriver samarbetet med externa organ lite olika på Solen och Månen, men målet med 
kontakterna är detsamma – att stärka eleverna i deras val efter gymnasiet och ge dem tillräckligt 
stöd för att klara sig själva. På Solen arbetar SYV mycket med att lära eleverna att hitta rätt 
kunskap, ställa frågor och kontakta personer aktuella för det faktiska ärendet. Om en person är 
intresserad av sociologiprogrammet tar de kontakt med den aktuella sociologiska institutionen 
för att eleven ska få en möjlighet att ställa frågor om utbildningen, framtiden, var sociologi-
studenter har hamnat efter studierna och liknande. I ett exemplifierande ärende var SYV 3 i 
kontakt med Statens Kriminaltekniska Laboratorium (SKL) samt Amerikanska Ambassadens 
Utbildningsavdelning för att kunna ge eleven en stadigare grund att stå på i sina framtida val av 
utbildning och yrke. Både SYV 3 och SYV 2 påpekar att högtalartelefonen alltid används vid 
dessa tillfällen för att eleven och kontaktpersonen ska ha en möjlighet till direktkontakt. 

SYV 1 berättar om ett samarbete som skolan har med Luleå tekniska universitet där universitetet 
bjuder in alla elever i årskurs tre till två dagars presentation av orten och utbildningarna. 
Därigenom har många elever knutit kontakter inte bara med universitetsvärlden utan också med 
studenter som kan dela med sig av erfarenheter från studentlivet.  

Samarbete med externa organ sker också vid tillfällen då elever har några särskilda behov, 
exempelvis någon form av funktionsnedsättning eller svårigheter med att fullfölja utbildningen. 
Vid sådana tillfällen arbetar SYV tillsammans med elev, mentor och föräldrar och ibland Arbets-
förmedlingen för att hitta den lösning som ter sig bäst för eleven. SYV svarar enstämmigt nej på 
frågan om skolan har något uppföljningsansvar för de elever som har gått ut. De är även eniga 
om att det borde finnas en länk så att skola och arbetsliv kunde gå omlott på ett sätt som gör att 
eleven inte hamnar i ett mellanrum mellan skola och arbetsliv. SYV 4 säger att kontakten med de 
allra flesta elever bryts när de lämnar skolan och det blir därmed svårt att följa upp och se hur det 
gått för dem.  

Arbetsförmedlingen 
SYV påpekar att de har alldeles för dålig kommunikation med Arbetsförmedlingen, och 
Arbetsförmedlingens respondenter svarar liknande att de har svaga ingångar i skolan. Deras väg 
in börjar egentligen inte förrän vid skolavslutningen i årskurs tre. De menar att det är alldeles för 
sent för att börja informera då och ser det därför som viktigt att införa arbetsmarknadskunskap 
tidigt. Jag frågar A.förm.1 och A.förm.2 om samarbetet med gymnasieskolorna och de ser mässan 
och programråden som de främsta länkarna in till gymnasieeleverna. Vid enstaka tillfällen kan 
lärare kontakta dem och be om vidare information eller att få göra ett studiebesök men något 
sådant samarbete finns inte stående. Desto mer kontakt hålls med SYV men allra största fokus 
ligger då på elever som lämnat gymnasiet.  

A.förm.1: Dom ska ju som vara färdiga när dom kom hit, det är ju en arbets-
förmedling och du ska ju vara tillgänglig för att få ett arbete. Men sen är det ju 
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informationsbiten att vi är ju villiga att förmedla det vi vet om arbetsmarknaden, det 
vi får fram genom prognoser och sånt här och det är ju då en del på den här mässan. 

Kommunen 
På Arbetsförmedlingen berättar de om en satsning som kommunen har gjort mot eleverna vid 
vård- och omsorgsprogrammet. Samtliga elever som i nian väljer att gå programmet erbjuds ett 
sommarjobb. Ytterligare en satsning som kommunen gör är att erbjuda praktikplatser inom vård 
och omsorg. Dessa praktikplatser kan i vissa fall leda till en sex månader lång anställning för att 
ge erfarenhet och motivera till utbildning för de som inte redan har någon vårdutbildning.  

Kom. berättar att samarbetet med skolorna är ganska tunt och att det kan bli bättre. De håller 
föreläsningar på Umeå Universitets Campus vilka ska ge korta, informativa inslag till eleverna. 
Detta görs i samarbete med anordnare från universitetet och yrkeshögskolor. Vid vissa tillfällen 
har de tillåtelse att informera i skolorna. De arbetar nära Arbetsförmedlingen och det projekt som 
handlar om långsiktig kompetensförsörjning. Kom. berättar att de har varit i kontakt med 
skolledningen och SYV för att informera om detta. Frågan om informationen mottogs med 
intresse av skolledningen fick svaret att: 

Kom: Det är en känslig fråga. Om det är intresse eller inte, de tar emot oss iallafall. 
Vi har i alla fall varit och informerat men sedan vad man gör av informationen det, 
det vet vi ju inte. Men studie- och yrkesvägledare där är det många som är jätte-
intresserade utav att, att få den här kunskapen. 

Enligt Kom. visar SYV ett mycket stort engagemang men det blir väldigt tungt att lägga över allt 
ansvar på SYV då det handlar om så väldigt många elever. Kom. berättar vidare att i Västerås har 
denna typ av information blivit kopplad till de olika ämnena vilket gör att också lärarna blir 
involverade i arbetsmarknadskunskapen.  

Ytterligare en ingång är att vända sig mot arbetsgivarna för att öka deras medvetenhet om de 
ungas arbetsmarknad. Kom. berättar att de arbetar ur ett tillväxtperspektiv och arbetet syftar till 
att bidra till ökade förutsättningar för både näringsliv och kommunmedborgare, och ett sätt att 
närma sig detta har varit genom att anordna utbildningsseminarium. Där har nya utbildningar och 
dess innehåll presenterats för olika arbetsgivare, men det är inte alltid enkelt att locka företagarna 
till dessa seminarier beroende mycket på om de har tid eller om de känner att de kan ha nytta av 
det eller inte.  

Företagarna 
Företagarna berättar att de är en rikstäckande organisation som arbetar för att stödja företagare 
och förbättra deras utsikter på arbetsmarknaden. De har ett nära samarbete med lokala politiker 
för att förbättra klimatet mellan kommun och företag, och de samarbetar med kommunen och 
Arbetsförmedlingen bland annat för att hitta praktik- och lärlingsplatser på olika företag inom 
Örnsköldsvik. Företagarna finns dessutom från april i år representerade i styrelsen för Unga 
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Företag och de hoppas att detta ska bli ett sätt att från företagssidan påverka de ungas utsikter på 
arbetsmarknaden genom att komma in i skolorna.  

Företagarna tror att det finns en rädsla från skolans håll att släppa in företagare i skolan eftersom 
det inte finns någon avsatt tid för detta utan det måste tas från undervisningstiden. Företagarna 
har inget formellt samarbete med skolorna idag men de strävar efter att hitta sätt att få vara med 
och hjälpa till på de sätt de kan.  

Programråd 
Alla praktiska utbildningar på Solen och Månen har ett programråd. Inom dessa sitter 
representanter för skolan, branschen, Arbetsförmedling och facket. Samtliga respondenter ser 
programrådet som en bra kanal mellan skola och arbetsliv där näringsliv och fack kan påverka 
och öka elevernas anställningsbarhet samtidigt som information om utbildningen når ut till andra 
än skolans personal. Arbetsförmedlingen bidrar med kunskap via arbetsmarknadsprognoser och 
annan information som kan vara viktig för utbildarna. På dessa programråd diskuteras även APL-
platserna.  

SYV 1: Det är ju väldigt viktigt att vi har kontakt med dom företag som ställ upp 
som handledare på APU (numera APL) för dom svarar ju för en viktig del av 
utbildningen. Det är inte praktik utan det är ju utbildning. Skulle vi tappa en sån 
kontakt så e ju det förödande för skolan. 

5.5 Individuella förutsättningar 
En viktig del i arbetet med studie- och yrkesvägledning är att hjälpa de som mest behöver hjälp. 
Många har väldigt mycket stöd hemifrån när det gäller att söka arbete, utbildning och satsa på en 
karriär men det skiljer sig mycket åt mellan elever. Ofta saknar en eller båda föräldrarna 
akademisk bakgrund, och vidareutbildning kanske inte känns som ett naturligt steg även om 
SYV anser att individen har alla förutsättningar och betyg som krävs. Där vill de vara ett stöd 
och hjälpa eleven att nå sina drömmar. Genom att visa exempel och ge praktiska råd vill SYV 
motarbeta sådana mönster, likväl som de vill motarbeta könsspecifika tendenser. SYV 1 säger att 
det på skolan finns en hel del könsuppdelningar och att arbetet med att motverka detta skulle ha 
börjat redan innan gymnasienivå. Det upplevs som svårt att satsa på en förändring på gymnasiet 
där könsfördelningen mellan vissa praktiska program redan är etablerad. Vidare hoppas SYV 1 att 
branscherna gör vad de kan för att påverka fördelningen.  

Det finns enligt SYV stora skillnader i behov hos eleverna vad gäller att få hjälp med steget ut på 
arbetsmarknaden. Varje enskild elev har sina egna förutsättningar och det finns många olika 
nivåer att arbeta utifrån för att tillgodose dessa behov. Till stor del ansåg de att individuella 
behov tillgodosågs men det framkom också några orosmoln: 

SYV 1: Ja. Men det e ju samma sak där att vi har för lite tid för just den biten. Vi 
får lägga väldigt mycket tid på studieinformation.  
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SYV 4: Jag tyck att det där är en jätteviktig bit som jobbas alldeles för lite med i 
skolan. Mycket av kunskapen idag kan man på ett snabbt sätt ta till sig medan den 
här sociala kompetensen om man kallar det för det så är det ju ingenting som… det 
finns ju inget ämne utan ingår ju mer i det vardagliga. 

SYV 1: Det kan vara så att det är dom bitarna som arbetsgivaren sätter störst värde 
på. Inte kunskaper som dom fått i skolan utan, ska man säga det personliga 
beteendet. 

SYV 2 anser att systemet ibland kan vara lite stelt och inrutat, det passar inte riktigt för alla 
ungdomar och detta påverkar deras förutsättningar vad gäller både yrke och utbildning. SYV 2 
menar att de grundläggande behoven, såsom exempelvis psykisk hälsa och sociala förhållanden i 
hemmet måste vara tillgodosedda innan individen kan börja fokusera på utbildnings- och 
yrkesvägar. SYV 3 förklarar vidare att under de tre år som de befinner sig på gymnasieskolan 
händer det väldigt mycket i utvecklingen av den egna identiteten och personligheten. Det är inte 
konstigt att vissa elever har svårare än andra att fullfölja sin gymnasieutbildning och det behöver 
inte nödvändigtvis bero på individen i sig utan med inverkan av sociala faktorer som exempelvis 
familjeförhållanden eller uppfostran. SYV fick frågan om det går att förutse vilka elever som i 
högre grad än andra riskerar arbetslöshet och de svarade att i vissa fall är det möjligt. På 
följdfrågan om det riktas några särskilda åtgärder mot dessa elever svarar de med att hänvisa till 
vad exempelvis Arbetsförmedlingen gör, vilka olika program som finns och liknande. SYV 1 
säger att: 

Det e den kontakten som vi försök och bygga upp så att den blir ännu bättre än den 
har varit. Ofta är det så att dom här aktörerna som finns, samarbetar inte så bra som 
vi borde kunna göra. Och då e det ju till exempel skola, Arbetsförmedling, sociala 
förvaltningen och andra. Alltså, vi skulle kunna ha ett bättre samarbete så att 
eleverna inte hamnar nånstans mitt emellan. Och dom elever som behöver hjälp. 
Det e ju jobbigt för dom att göra om den här proceduren hos varje person dom 
träffar på. 

Vidare menar SYV 1 att skolsköterskan, kurator, specialpedagoger för att nämna några är mån om 
att denna kontakt förstärks för att undvika en spilltid mellan skola och arbete. SYV 4 ger ett 
konkret förslag på hur skolan skulle kunna förbättra arbetet med att stärka kontaktytan mellan 
gymnasieeleverna och arbetsmarknaden. En SSA-arbetare (SSA står för Samarbete mellan Skola 
och Arbetsliv) på skolan skulle kunna vara en länk mellan företag och skola så att rätt person 
kopplas till rätt ärende och tvärtom. SYV 4 menar att denna person skulle kunna hålla kontakten 
gentemot socialtjänsten, Barn- och ungdomspsykiatrin, Arbetsförmedlingen och andra instanser 
som eleverna kan tänkas behöva komma i kontakt med.  

Arbetsförmedlingen är mån om att tydliggöra att alla individer bemöts personligt och att 
individen står i fokus. Målet är att varje person ska bemötas utifrån individuella förutsättningar. 
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A.förm.2: Alltså, vi tittar alltid individbaserat. Det kan komma alla möjliga saker, 
och jag menar är det så att man har någon begränsning av någon form, ja men då 
måste vi ju börja där och se. 

A.förm.1: Och vi har ju vissa funktioner här hos oss som kan stötta i olika situa-
tioner. 

A.förm.2: Sen kan det ju vara annat också, du kan ju ha väldigt trassligt rent eko-
nomiskt, det kan vara ”SOC” som är inblandad och då kan det ju vara en historia 
bara att ta sig hit, för man har inte råd. Så det måste man ju absolut ta hänsyn till 
och det gör vi ju.  

Den sociala kompetensen diskuteras med majoriteten av respondenterna och de är överrens om 
att den är otroligt viktig för att lyckas ta sig ut på arbetsmarknaden och knyta de kontakter som 
krävs för att få ett jobberbjudande. Många gånger kommer denna drivkraft från hemmet och från 
föräldrar som själva har ett väletablerat kontaktnät. 

SYV 2: Vissa märker man har det extra lätt för att man har föräldrar och andra 
anhöriga som har mycket kontakter och så, medans andra inte har någonting och då 
känns det som att det vi kan göra, det lilla vi kan… vi skulle vilja göra så mycket 
mer… 

A.förm.2: Det är nog det att man måste bli rustad med rätt redskap, rätt verktygs-
låda. 

A.förm.1: Och osäkerheten, just att det finns en viss blygsel till exempel. Det har vi 
sett i det här projektet som jag jobbar med, ”Unga jobb” att det har varit unga som 
inte nästan har velat säga vad dom heter, man tittar ner och vågar liksom inte kliva 
fram utan man är osäker på sig själv. Och har du då fått en arbetsgivare som har 
vågat tro på dig liksom och försökt att få med dig in, har haft bra handledning och 
visat dig runt så har vi sett att dom har stärkts verkligen. Men alltså det krävs ju en 
del av företaget, att dom verkligen har en handledare. 

6 Analys 

6.1 På väg in i arbetslivet 
Att vara ung och på väg till att bli vuxen är inte alltid enkelt. Det är under denna period som 
individens utveckling av identiteten möter påtryckningar från både den homogena ungdoms-
gruppen, från skola, vuxna och från arbetslivet. Det ställs många gånger krav på utbildning, krav 
på arbete och inkomst och krav på självutvecklande, en kravlista som inte alltid är enkel att 
uppfylla. Ungdomsstyrelsenss attityd- och värderingsstudie från 2003 visade att vuxenblivande 
ofta förknippas med att ha ett arbete och att kunna försörja sig själv. Att ha en ekonomisk trygg-
het och en fast anställning visade sig vara mycket viktigt för ungdomar mellan 16 och 29 och 
detta ökar i takt med att det egna ansvaret ökar, exempelvis vid familjebildande. Enligt samma 
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studie angav en av fyra unga kvinnor och en av tre unga män att de hade ett annat yrke än vad 
deras utbildning syftat till. De som var minst nöjda med sitt arbete var de som ansåg att arbetet 
var mindre kvalificerat än deras utbildning. Att etablera sig på arbetsmarknaden var tillsammans 
med att ta ansvar för de egna besluten bevis på vuxenblivande.45 Vad som räknas till 
vuxenblivande och när i livet olika händelser ska ske skiljer sig åt beroende på när 
ungdomsgruppen är född. Forskare exemplifierar detta genom att förklara att 40- och 50-
talisterna prioriterar engagemang och trygghet i arbetslivet och anser att utbildning är allas 
rättighet. 60- och 70-talisterna värdesätter frihet och engagemang i arbetslivet och ser utbildning 
som ett bra sätt att nå fram. 80- och 90-talisterna prioriterar istället frihet och belöning i 
arbetslivet och de ser utbildning som en nödvändighet. Utöver detta strävar de efter ordning i 
vardagen, ett bra jobb och boende samt en fungerande trygg familj.46 

Att lämna skolan och ”inträda” arbetsmarknaden som arbetslös riskerar att individens situation 
blir allt mer omtumlande. Detta är någonting som alla respondenter är medvetna om och de vill 
gärna vara ett stöd för ungdomarna genom denna process. SYV arbetar exempelvis mycket med 
vägledning och motivation, två viktiga verktyg mot att hitta sin plats i samhället. De diskuterar 
vikten av att individerna själva reflekterar över de egna möjligheterna, riskerna och konsekven-
serna av dessa för att minska risken för att falla mellan skola och arbetsliv. SYV nämner också 
problematiken med att de elever som mest behöver hjälp inte söker den, vilket gör att SYV inte 
kan vara en inspirerande källa eller hjälpa dem att bygga upp ett självförtroende utanför skolan. 
De är väldigt angelägna om att finna en sammankopplande länk mellan skola och arbetsliv för att 
tillsammans arbeta med eleverna. Med en sådan kanal kan de samarbeta med andra aktörer för att 
minska risken för att de ungas självförtroende ska minska genom att de utesluts från arbetslivet 
och det vuxenblivande som följer på ett arbete.47 Att förebygga stress och psykologiska påfrest-
ningar är också någonting som SYV vill med sin verksamhet, men de känner sig inte tillräckliga 
då tiden med eleverna ska rymma så mycket mer, och så mycket administrativt arbete.  

Unga pendlar ofta mellan anställd och arbetslös varvat med arbetsmarknadspolitiska program 
och utbildningar.48 Carle kallar detta mönster för ”permanent tillfällighet” då det kan pågå under 
en lång tid. Den ovan nämnda attityd- och värderingsstudien visade att tillfälliga anställningar 
ökar oron för arbetslöshet hos unga.49 Respondenter i min undersökning ser dock hellre att 
ungdomarna har erfarenhet från flera olika lärlingsplatser än att inte ha någonting, eftersom 
erfarenhet ökar de ungas anställningsbarhet. De ser praktik- och lärlingsplatser som gratis 
utbildningar istället för att som många ungdomar se det som ”gratis” arbetskraft. Enligt 
Företagarna kommer vissa ungdomar in på platserna med inställningen att de arbetar utan att få 
betalt för mödan då de inte tjänar mer än som arbetssökande, men ofta brukar de ändra 
inställning när de arbetat ett tag och faktiskt ser nyttan med att lära utan krav på att prestera som 
                                                             
45 Ungdomsstyrelsens skrifter 2003:56ff 
46 Fürth & Kraft, 57f 
47 Raune, 20 
48 Ibid:21 
49 Ungdomsstyrelsens skrifter 2003:70 
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en ordinarie anställd. Det handlar således om attityd och inställning dels hos ungdomarna, men 
också hos företagarna och främst hos handledarna för ungdomarna. Representanten för 
Företagarna menar att ungdomarnas möjligheter att lära och förstå företagskulturen minskar om 
handledningen är bristfällig. 

Behovet av att uppnå struktur i vardagen, få bekräftelse, att sträva efter mål och att ha sociala 
kontakter är inte alltid enkelt att uppnå direkt efter gymnasiet men denna tillfredställelse är 
någonting som samtliga respondenter verkar vara medvetna om att ungdomarna behöver. De 
menar att eleverna behöver utveckla social kompetens, ha ett sunt förhållningssätt och se ett 
större värde i undervisning och praktik. Dessa egenskaper, insikter eller denna förståelse för att 
använda ett annat begrepp, är inte jämnt fördelat bland eleverna och vissa måste arbeta hårt för 
att nå dem. Respondenterna ser arbetsmarknadskunskap, vägledning och god handledning som 
ett steg i rätt riktning. Således kan kontakter med vuxna i arbetslivet vara ett sätt för individerna 
att uppnå de behov som Jahoda presenterar i sin behovsteori (se kapitel fyra).  

Enligt Arnell Gustafsson är den yrkesinriktade gymnasieutbildningens utformning av stor 
betydelse för produktionsutvecklingen i ett land, av den anledningen är det viktigt att studera 
den. Hon förklarar att den höga arbetslösheten i Sverige motiverar olika instanser att lägga ett 
särskilt fokus på just denna typ av utbildning eftersom arbetslösheten till största del drabbar 
ungdomar med yrkesutbildning motsvarande den på gymnasienivå.50 Andelen arbetslösa 
ungdomar i Örnsköldsvik är hög, en representant från Arbetsförmedlingen räknar dem till 696, 
inklusive de som är aktiva i program med aktivitetsstöd, och det är väldigt viktigt för kommunen 
att få in ungdomarna på den lokala arbetsmarknaden. Det finns dock en känd problematik med 
att matcha individerna med de befintliga arbetsplatserna eftersom arbetet idag har blivit ett 
uttryck för den individuella identiteten. Arnell Gustafsson förklarar att ”det som på individuell 
nivå handlar om att finna ett arbete där man själv passar in, kan göra en bra arbetsinsats och där 
det också finns lediga jobb kallas på samhällsnivå för matchningsproblemet.”51För att individen 
ska få ut mest av praktikplatsen är det dock viktigt att denne känner ett intresse och en 
nyfikenhet i arbetssysslorna. Saknas lust att lära bli handledning både svår att motta och svår att 
ge. Arnell Gustafsson skriver att allt färre ungdomar väljer att arbeta enbart för arbetets skull 
utan väljer hellre arbete efter intresseområden,52 detta är någonting som diskuteras av SYV på 
skolorna och av respondenter på Arbetsförmedlingen. Ur ett sådant perspektiv är det viktigt att 
hitta en praktik- eller lärlingsplats som möter personliga intressen. Ur ett annat perspektiv sticker 
80- och 90-talisterna ut i jämförelse med tidigare födelsekohorter genom att de ser ett mycket 
stort värde i utbildning och en fast inkomst.53 Detta stärks med de resultat som presenterats ovan 
från en attityd- och värderingsstudie publicerad 2003. Respondenter från Arbetsförmedlingen 
berättade om elever som tvingats avsluta sina praktikplatser på grund av bristande sociala 

                                                             
50 Hagstöm, 13 
51 Hagström, 14 
52 Ibid:14 
53 Fürth & Krafft, 60 
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kunskaper och förmåga att anpassa sig till arbetslivet. Detta bör dock ses som en minoritet mot 
de ungdomar som avslutar praktik- och lärlingsperioder utan sådana problem.  

SYV menar att ungdomar gärna vill kombinera arbete med fritid och att det således inte faller sig 
naturligt för dem att ta vilket jobb som helst. De är dessutom väldigt påverkade av medias bild av 
vissa yrken och SYV menar att detta syns i de olika trenderna som går. Just nu är det många som 
är nyfikna på exempelvis polis-, läkar- och juristyrket men enligt SYV är de eleverna inte alltid 
medvetna om att vägen till drömyrket många gånger är lång och krokig. Matchnings-
problematiken återfinns således i Örnsköldsvik dels genom den beskrivning SYV gett av 
elevernas önskan att kombinera arbete och fritid och dels genom att ungdomar inte alltid vill ta 
de lärlings- och praktikplatser som erbjuds.  

Arnell Gustafsson nämnde tre problem som den unge individen måste lösa i övergången från 
utbildningsvärlden till arbetslivet. Till att börja med är det inte alltid enkelt att välja ett arbete 
om valet ska styras av både personliga intressen, arbetsmarknaden och den geografiska lokaliser-
ingen. Vägledning för gymnasieeleven blir därigenom ett viktigt element. Att dessutom fler än 
SYV förmedlar kunskap om arbetsmarknaden i form av vägledande samtal och föreläsningar kan 
öka chanserna för gymnasieeleverna att välja en yrkesinriktning som passar dem. Genom lämplig 
väg- och handledning kan individen tillägna sig rätt kunskaper för sitt framtida arbetsliv dels 
genom stödet i sig, men också genom att ändra eller komplettera gymnasieutbildningen med 
kurser utifrån individuella mål och förutsättningar. Samtliga respondenter ger uttryck för att APL 
är ett mycket bra sätt att lära inte bara för att uppnå utbildningens mål utan dessutom lära sig att 
verka på arbetsmarknaden. Detta sker genom att gymnasieeleverna får chansen att träffa vuxna 
på olika arbetsplatser, se hur de fungerar ihop, vilka krav och förväntningar som finns samtidigt 
som de får träna på socialt nätverkande med en åldersheterogen grupp. Genom denna form av 
lärande får individen ett extra hjälpmedel för att senare kunna anpassa sig till de normer och 
värderingar som de möter i ett framtida arbetsliv.  

6.2 Sammanställning av de problem som uppdagats 

Vem har vilket ansvar? 
Inledningsvis beskrevs att gymnasieutbildningen enligt skollagen ska ge eleverna en stabil grund 
för yrkesverksamet och vidareutbildning, personlig utveckling samt ett aktivt deltagande i 
samhället. 5 § i Arbetsdepartementets förordning om jobbgaranti för unga beskriver att ung-
domar mellan 16 och 25 och som har varit arbetslösa och inskrivna hos den offentliga arbets-
förmedlingen i sammanlagt 90 kalenderdagar har rätt att anvisas Jobbgarantin för ungdomar. Det 
finns således ett ansvar dels från skolans håll men också från Arbetsförmedlingens håll att 
ungdomar i åldern 16 till 19 ska motta stöd för aktivt deltagande i samhället och på 
arbetsmarknaden. Skolans ansvar gäller enbart medan ungdomarna är elever på skolan och 
Arbetsförmedlingens verksamhet genom jobbgarantin omfattar inte gymnasieelever utan 
ungdomar som lämnat skolan av olika anledningar. I Örnsköldsvik arbetar skolor och 
Arbetsförmedlingen på olika sätt för att uppnå nationella och Europeiska målsättningar och 
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förordningar men en gemensam uppfattning hos dem är att ungdomarna behöver integreras på 
arbetsmarknaden i ett tidigt skede, där skola och arbetsliv överlappar varandra för att minska 
svårigheterna att ta klivet ut på arbetsmarknaden.  

Alla respondenter är överrens om att ingen står som enbart ansvarig för att ”lösa” ungdoms-
arbetslösheten i kommunen. Det är ett arbete som ska ske i växelverkan mellan föräldrar, skola, 
företag, arbetsförmedlingen och de unga. Företagarna och Arbetsförmedlingens respondenter 
talar om ett samhällsansvar och en skyldighet dels att underhålla redan befintlig personal och 
dels att erbjuda god handledning till nya tillskott i arbetsstyrkan. Genom god handledning och 
öppen kommunikation mellan olika instanser kan de ungas förutsättningar på den lokala arbets-
marknaden öka markant. Enligt SYV kan de i vissa fall förutse vilka elever som riskerar 
arbetslöshet i högre grad än andra, men när de får frågan om det läggs några särskilda resurser på 
dessa nämner de verksamhet som bedrivs utanför skolorna, däribland de arbetsmarknadspolitiska 
program som finns. Det finns inte tillräckligt med resurser för detta hos SYV. Representanter 
från Arbetsförmedlingen menar att det inte ligger i deras uppdrag att utveckla deras verksamhet 
för att nå ut till gymnasieeleverna även om de kan se en nytta i kontakten däremellan. Trots alla 
respondenters strävan efter att leda ungdomar mot framgång på arbetsmarknaden finns här ett 
tomrum som gör att många unga faller mellan stolarna. 

Bristande kommunikation 
För att nå detta gemensamma mål krävs en öppen dialog och kommunikation. Detta är någonting 
som respondenterna ser som nödvändigt att förbättra. SYV är inte nöjda med den insyn de har i 
lärarnas arbete och de hade gärna sett att skolledningen såg mer allvarligt på kontaktytan mellan 
gymnasieeleverna och arbetslivet. Arbetsförmedlingen och kommunens tillväxtavdelning hade 
gärna sett fler ingångar i skolan. Företagarna vill få kommunens arbetsgivare att förstå vikten av 
att anställa ungdomar och Arbetsförmedlingen tillsammans med tillväxtavdelningen är ivriga att 
få ut kommunens arbetslösa ungdomar i någon form av verksamhet samtidigt som de vill 
förmedla att företagen faktiskt har ett samhällsansvar. Företagarna menar att om inte lokala 
företag erbjuder arbetskraften jobbtillfällen försvinner den till andra orter och detta leder så 
småningom till att arbetsmarknaden står utan arbetskraft. 

Vad är kunskap? 
Efter genomförda intervjuer är det tydligt att det finns en oro över att ungdomarna inte får den 
kunskap som krävs för att integreras på arbetsmarknaden. Den sociala kompetensen beskrivs 
som oerhört viktig och nära på som en förutsättning för att kunna skapa en kontakt med 
kommunens arbetsgivare. Denna mening delar samtliga respondenter och de upplever att bristen 
på arbetsmarknadskunskap och omvärldsmedvetenhet hämmar elevernas möjlighet att hitta jobb 
och få anställningar i Örnsköldsvik. Hur går det då för de som saknar denna sociala framtoning? 
Enligt SYV är det inte heller dessa elever som söker tips och råd och eftersom verksamheten inte 
är uppsökande utan bygger på frivillighet blir det svårt för SYV att nå ut till de elever som mest 
behöver stöd. Av denna anledning ser de ett stort värde i att införa mer arbetsmarknadskunskap i 



Marina R. Vedin 

38 
 

undervisningen eftersom detta kan stärka och motivera eleverna till att våga chansa och våga 
söka upp kontakter.  

”Social kompetens” är ett begrepp som används i många olika sammanhang och forskare menar 
att det har missbrukats så till den grad att det förlorat sin betydelse. Genom att mycket fokuseras 
på det sociala menar kritiker att begreppet fångar in allt från diskurser och kommunikationsteori 
till moraliskt handlande och därmed blir det alltför kontroversiellt. En definition av social 
kompetens är ”att kunna samspela med andra på ett sådant sätt att man kan kontrollera de intryck 
som andra människor får av en.”54 Att låta den sociala kompetensen få alltför stor betydelse i 
arbetslivet kan utgöra ett hinder för ungdomar i gymnasiet. Utbildningen i skolan måste matcha 
kraven på arbetsmarknaden men arbetsmarknaden måste också se värdet i ämneskunskaperna 
och ge unga en chans att utveckla de personliga kunskaperna såsom självständighet, social 
kompetens och liknande. Det gäller således att myndigheter i kontakt med ungdomar inte har en 
alltför generaliserande bild av arbetsmarkanden som styrd av social kompetens och personkemi. 

7 Diskussion och rekommendationer 
Syftet med uppsatsen har hela tiden varit att undersöka hur skola, Arbetsförmedling och kommun 
uppfattar kontaktytan mellan gymnasieelever och arbetsmarknaden. De fyra frågeställningarna 
som skulle bidra till ett besvarat handlade om huruvida de olika organen upplever ett samarbete 
sinsemellan som relevant, hur de arbetar för att etablera eller förstärka kontaktytan mellan unga 
och arbetsmarknaden, om deras arbete utvärderas eller följs upp samt om och i sådana fall hur 
viktigt en kontaktyta mellan kommunens gymnasieelever och det lokala näringslivet faktiskt är 
för ungdomarna. Rubrikerna som följer behandlar frågeställningarna var för sig, för att sedan 
under rubriken ”Hur uppfattar skola, Arbetsförmedling och kommun kontaktytan mellan 
gymnasieelever och arbetsmarknad?” besvara studiens syfte. 

Vikten av kontakter mellan gymnasieelever och arbetslivet  
Med risk för upprepning vill jag skriva att samtliga respondenter trycker på att det är mycket 
viktigt för gymnasieeleverna att tidigt etablera kontakter i arbetslivet. Detta är en för studien 
mycket central slutsats. Eftersom miljön och kulturen i skolan många gånger skiljer sig från den 
inom arbetsmarknaden är det en hjälp på vägen från ung till vuxen att ha stöd och handledning 
från vuxna utanför skolan. Både SYV, Arbetsförmedling, Kommun och Företagarna ser positivt 
på att införa arbetsmarknadskunskap tidigt i skolorna. Detta dels för att stärka de ungas 
förutsättningar i klivet ut från skola till arbete, men också av samhällsnyttiga skäl då en ökad 
kunskap om arbetsmarknaden och behov inom det lokala näringslivet ökar chanserna för att 
dessa behov ska tillfredställas. Respondenterna upplever dessutom kontaktnätet som alldeles för 
svagt idag och de är villiga att arbeta för att förbättra detta.  

                                                             
54 Lyttkens genom Allvin et. al. Gränslöst arbete – socialpsykologiska perspektiv på det nya arbetslivet, (Malmö: 
Liber AB, 2006), 74  
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Om ungdomar redan under gymnasieperioden får arbeta med rollutveckling genom kontakter i 
näringslivet parallellt med skolans övriga undervisning skulle chanserna eventuellt öka för att 
steget ut på arbetsmarknaden inte blir lika långt. Det är en viktig del att som anställd förstå de 
regler, normer och värderingar som följer på en arbetsplats och med lite erfarenheter kan de 
ungas acklimatisering i företagskulturen förenklas.  

De olika organens arbete med kontaktnätet 
SYV, Arbetsförmedlare, kommunal befattning och Företagarna arbetar på olika sätt för att öka 
kontakterna mellan kommunens näringsliv och eleverna på gymnasieskolorna. Oavsett om det 
sker via vägledning, coaching i arbetslivet eller genom god handledning hos ett företag vill de 
öka chanserna för kommunens ungdomar att etablera sig på arbetsmarknaden i Örnsköldsvik. 
Arbetsförmedlingen har kontakter med SYV även om de flesta av dessa inte arbetar på 
gymnasieskolorna utan på kommunens lärcentrum. De finns representerade i programråd och på 
inspirationsmässan, men hade gärna sett fler tillfällen att förmedla kunskap till gymnasie-
eleverna. Deras arbete för att knyta kontakter mellan ungdomar och arbetslivet berör främst 
ungdomar som lämnat gymnasiet. Kompetensförsörjningen inom kommunen har haft några 
samarbeten med gymnasieskolor i projektform men de har inget stående samarbete. Anställda 
inom kommunen finns också representerade i programråden men i övrigt är deras ingångar i 
skolorna begränsade. Företagarna har inget direkt samarbete med gymnasieskolorna men de har 
ett nära samarbete med kommunens politiker och har fört fram problematiken till dem i syfte att 
skapa en förändring. Företagarna finns till för kommunens företag med 1-50 anställda och en del 
i deras arbete är att öppna dörrar för praktik och lärlingsplatser dels genom att få företagare att 
förstå ungdomarnas potential och dels för att ge ungdomarna en chans att utvecklas och finna sin 
plats i arbetslivet. Organisationen riktar främst sina resurser mot ungdomar som lämnat 
gymnasiet. 

Utvärderingar och uppföljningar 
Kontakten med skolan bryts i samband med att eleven går ut gymnasiet. Det finns således inget 
uppföljningsansvar för skolorna, och möjligheten att utvärdera hur ungdomarna upplever skolans 
insats försvåras efter att ansvaret över ungdomarna lagts på någon annan. Inspirationsmässan 
hålls månaderna innan eleverna ska lämna gymnasiet och några veckor innan vissa framtida val 
ska göras och en utvärdering av mässan under denna termin har inte tidigare gjorts annat än att 
SYV mottagit spontana kommentarer från elever på skolan. Innan mässan blev ett inslag i 
skolorna höll Arbetsförmedlingen informationsträffar under de närmsta dagarna innan studenten. 
När mässan sedan blev ett faktum planerades den in tidigare under våren eftersom informella 
utvärderingar visade att uppslutningen var väldigt låg vid informationsträffarna i samband med 
skolavslutningen. Vad gäller ungdomarna på praktik- och lärlingsplatserna görs individuella 
utvärderingar vid varje enskilt fall. Detsamma gäller för Företagarna och de insatser de riktar 
mot ungdomar. De projekt som genomförts via kommunen har till viss del utvärderats, men det 
är inte alltid detta görs genom en formell utvärdering, mycket bygger på muntliga reflektioner, 
kritik, kommentarer och uppföljningar med tidigare elever som sedan gått vidare till universitet 
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eller arbete. Alla som arbetar med att öka arbetsmöjligheterna för unga kan dra nytta av 
utvärderingar och uppföljningar av program riktade till unga. På så vis kan de bidra till att stärka 
ungas konkurrenskraft på den lokala men också på den globala arenan.  

Hur uppfattar skola, Arbetsförmedling och kommun kontaktytan mellan gymnasieelever och 
arbetsmarknad? 
De ungas Örnsköldsvik visade att många ungdomar såg kontakter i arbetslivet som avgörande för 
att få en anställning efter gymnasiestudier. De saknade dessutom utbildningsmöjligheter och 
några beskrev att de var tvungna att lämna Örnsköldsvik för att anskaffa den utbildning och 
arbetslivserfarenhet som den lokala arbetsmarknaden kräver. I svepande drag ansåg många av 
deltagarna i studien att Örnsköldsviks arbetsmarknad inte riktade sig till ungdomar och av den 
anledningen var kontakter i det lokala näringslivet betydelsefulla. Detta medför en risk inte bara 
för ungdomarna att hamna i utanförskap och drabbas av ett försämrat självförtroende som Carle 
beskrivit utan det medför dessutom konsekvenser för Örnsköldsvik i form av både förlorad 
arbetskraft och kulturidkare. 

Sammanfattningsvis och som svar på uppsatsens syfte anser representanter från skola, Arbetsför-
medlingen, kommun och företagare att kontaken mellan gymnasieeleverna och det lokala 
näringslivet är oerhört viktigt och alltför bristfälligt. De ser ungdomsarbetslösheten som ett 
problem som löses genom att alla organ och föräldrar tar ett samhällsansvar och genom att 
ungdomarna tar ansvar för den egna personen. De ser ökade kunskaper om arbetsmarknaden och 
en integrering av detta i undervisningen som ett steg i rätt riktning mot att förbättra kontaktnätet 
och samtliga vill vara en del i det arbetet på de sätt de kan. Detta brinnande engagemang för 
kommunens unga har lett fram till några rekommendationer som tillsammans får avsluta 
uppsatsen, och förhoppningsvis ge läsaren inspiration till att påverka situationen för de unga i 
Örnsköldsvik. 

7.2 Rekommendationer 
Skolan måste blicka längre ut i samhället, förstå de förändringar som äger 
rum och hur man ska ta in dessa i skolans värld. Skolan måste också kunna 
se in i den framtid där deras elever kommer att leva för att skapa en miljö där 
elevernas framtidsförväntningar kan gro och växa sig starka. 

Positiva förändringar kan försätta berg och skapa en god grund för deras liv 
som vuxna. De vuxna i skolan har ett stort ansvar att skapa en sådan miljö.55 

De positiva förändringar som beskrivs i citatet ovan riktar sig mot skolan och undervisningen. 
Här lyfts skolans ansvar över elevernas utbildning och framtidsutsikter fram som ett argument 
för att möta de utmaningar som förändringarna kräver. Denna lokala studie av kontaktytan 
mellan gymnasieelever och arbetsmarknaden visar att flera respondenter anser att det lokala 
näringslivet har ett samhällsansvar vad gäller ungas arbetsmöjligheter, samtidigt som skolan 
                                                             
55 Fürth & Krafft, 107 
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anses vara ansvarig för att ungdomarna får rätt kunskaper för att möta arbetslivet. Om denna 
uppfattning utvecklas till ett samarbete ökar chanserna för en stärkt kontaktyta. Skolan är en 
viktig socialisationsagent och har stor inverkan på ungdomarnas identitetsutveckling. Detta är 
någonting som skolledning, lärare och SYV bör utnyttja för att ge elever en positiv bild av 
arbetsmarknaden och det lokala näringslivet. Arbetar skolan i nära kontakt med närliggande 
företag skulle det kunna motivera eleverna till att själva söka kontakter utanför skolan. 

Ökat samarbete mellan organen 
För att minimera de problem som presenterats i kapitel sex krävs inte bara en förbättrad intern 
kommunikation utan dessutom ett forum för att ventilera förslag, uppfattningar och konstruktiv 
kritik mellan de externa organen. Samtliga respondenter uttrycker att samarbetet sinsemellan är 
alltför bristfälligt och kan ses som argument nog för att skapa ett förstärkt forum med fokus på 
samarbetsåtgärder i syfte att förbättra gymnasieelevernas förutsättningar på arbetsmarknaden.  

Det gäller dock inte enbart att kommunicera mellan organen utan kommunikationen i skolorna 
måste bli bättre. Den bild SYV ger är att de vill göra så mycket för eleverna men ibland är 
motståndet för stort. Förhoppningsvis är motståndet inte så stort som det upplevs, att lärare och 
skolledning stödjer SYV i deras resonemang och att de också vill arbeta med frågan men att det 
brister i tid, kommunikation och olika delmål med undervisningen. En central fråga är om 
skolledning, lärare SYV och elever har samma mål med gymnasieutbildningen. Om inte, hur 
skiljer de sig åt och hur kan de omformuleras för att parterna ska sträva åt samma håll? Om 
skolan arbetar med att förbättra den interna kommunikationen och se till att alla känner sig 
delaktiga och engagerade i de olika delmålen och hur dessa kan leda till syftet med under-
visningen skulle samarbetet med andra organ kunna bli enklare.  

I uppsatsens första kapitel presenterades ett material framtaget av bland andra gymnasieelever, 
lärare, representanter från både kommun och näringsliv. Denna lista av förbättringsåtgärder är ett 
utmärkt verktyg som skulle kunna leda till en stärkt kontaktyta mellan unga och arbetslivet. En 
uppföljning av denna samt ett forum där frågor och idéer kan luftas och lyftas till praktiska 
lösningar är ett steg i rätt riktning. 

Programråd för alla 
Då programråden är en mötesplats för representanter både för skolan och från arbetsgivare, 
Arbetsförmedling och fackföreningar är de utmärkta platser för att arbeta med ett förbättrat 
kontaktnät. Inom de yrkesinriktade utbildningarna finns programråd och därmed också en länk 
som kopplar samman undervisningen med arbetsmarknadens kunskaper, erfarenheter och behov. 
Denna länk saknas hos de teoretiska utbildningarna. En rekommendation är att arbeta för att 
införa programråd även för de teoretiska programen eftersom dessa elever också kan dra nytta en 
denna typ av kommunikation med arbetslivet. Det är i dessa fall inte lika självklart vilka yrken 
som ska sitta representerade i programrådet men det finns åtskilliga yrkeskategorier som kan 
bidra med kunskap som lärare och allra helst elever kan behöva. Några exempel är ekonomer, 
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handläggare, utredare, konsulter, poliser eller jurister. Eleverna på de teoretiska linjerna kan vara 
med och påverka vilka yrkeskategorier som bör finnas representerade i dessa programråd.  

Mässa för årskurs två och tre 
Mässan är det mest konkreta exemplet på hur skola, näringsliv och utbildningsanordnare 
samarbetar för att nå ut till, kommunicera och skapa kontakter med gymnasieeleverna. Det är ett 
tillfälle för eleverna att ställa frågor, få information på plats, lära om yrken och knyta kontakter, 
men i det stora hela handlar det om att få gymnasieeleverna att reflektera över den snara framtid 
som väntar inom några månader. Reflektion väcker frågor och funderingar, men tiden att söka 
svar på dessa innan universitetens sista anmälningsdag är knapp. Likaså är tiden för att knyta 
kontakter direkt i arbetslivet inte tillräcklig. Med den bakgrunden rekommenderas att låta mässan 
omfamna även elever i årskurs två. Efter några försök går insatsen att utvärdera hos de båda 
årskurserna för att se om utvecklingen gjort några framsteg i skapandet av en kontaktyta. 

Arbetsmarknadskunskap integrerad i undervisningen 
Skolplanen och schemat för varje klass är väldigt begränsat vad gäller inslag utifrån. Det är alla 
respondenter väl medvetna om men de lägger till trots fram förslag på hur en integrering av 
arbetsmarknadskunskap i undervisningen kan gå till. Ett tips är att se hur Jobba i Västerås har 
lyckats med denna implementering och använda deras modell som inspiration i arbetet på 
Örnsköldsviks gymnasieskolor. Det är viktigt att tillägga att detta inte är någonting som lärarna 
själva ansvarar för utan det måste ske i samverkan med andra som strävar mot samma mål. 
Vägen dit kan vara lång men någonstans måste den börja och min rekommendation är att redan 
nu börja analysera möjligheterna att lyfta in arbetsmarknadskunskap i undervisningen. Denna 
rekommendation möter problem genom att många inom skolväsendet anser att målsättningen i 
läroplanen är alltför bred och dessutom diffus och motstridig.56 I december 2008 och på uppdrag 
av regeringen framfördes förslag på en ny lärarutbildning med syfte att bidra till långsiktighet, 
professionalitet och hög kvalitet.57 

Särskild befattning med placering på skolorna 
SYV får inte tiden att räcka till när det gäller yrkesvägledning, men de anser likväl att denna typ 
av vägledning är lika viktig som studievägledningen. Arbetsförmedling, kommun och näringsliv 
har få ingångar i gymnasieskolan idag men de ser gärna att kontakten med eleverna förstärks 
eftersom eleverna behöver den och arbetsgivarna likaså. SYV oroar sig för att elever hamnar 
mellan stolarna efter skolan och innan de når ut på arbetsmarknaden och Arbetsförmedlingen är 
oroad över att vissa elever inte har med sig rätt kunskaper i ryggsäcken för att ta steget ut på 
arbetsmarknaden. En avslutande rekommendation är att en särskild statlig befattning tillsätts som 
representerar näringslivet och står som en stabil länk mellan elever och arbetsgivare. Förslagsvis 
en SSA-arbetare enligt önskemål. Denna person kan inspirera gymnasieleverna till att söka 
kontakter samtidigt som det blir en direkt kontaktperson för externa organ. 

                                                             
56 Fürth & Krafft, 95 
57 För hela utredningen se SOU:2008:109, http://www.regeringen.se/sb/d/10005/a/116737  
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Bilaga 

Frågor till Arbetsförmedlingen 
1. Vilka är dina arbetsuppgifter? 

2. Hur länge har du arbetat med det du gör och på denna arbetsplats? 

3. Hur gick tankarna efter att du fått information om min studie och ditt deltagande? 

4. Anser ni att ett samarbete mellan skola och arbetsmarknad är relevant? 

- Förklara varför! 

5. Finns det något samarbete mellan arbetsförmedlingen och kommunens gymnasieskolor för 

att underlätta steget ut i arbetslivet för gymnasieungdomarna? 

- Om ja, hur ser det ut? 

- Om nej, varför inte? 

- Hur skulle det kunna se ut? 

6. Upplever du att skolledningen ser detta som relevant? 

- Varför? Varför inte ? 

7. Arbetar ni för att nå ut till ungdomar på väg att lämna gymnasiet? 

- Om ja, på vilket sätt? 

- Hur underlättar det för ungdomarna att få en hållbar anställning? 

- Skiljer sig ert engagemang ut beroende på vilket program de går på gymnasiet? 

8. Tror du att ugndomarna får med sig ”rätt” kunskaper från skolan till att: 

- Hitta rätt arbete 

- Anpassa sig till de regler och normer som följer med arbetslivet? 

- Om inte, är detta något ni arbetar med? 

9. Anser du att vidareutbildning är viktigt för att ungdomar ska ha chans att arbeta i 

kommunen? 

- Skiljer det sig åt beroende på vilket program de gått på gymnasiet? 

10. Hur arbetar ni med ungdomar som saknar eftergymnasial utbildning? 

- Skiljer sig arbetet åt beroende på vilket program ungdomarna har gått på gymnasiet? 

11. Vilket är ert huvudsyfte i arbetet riktat mot kommunens unga på gymnasienivå? 

- Stärka deras position på arbetsmarknaden, stärka samhällsekonomin, minska 

psykosocial stress och försämrad hälsa hos unga? 

12. Vilka tjänster har Örnsköldsvik att erbjuda ungdomar som saknar vidareutbildning? 
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13. Tror du att ungdomarna i Örnsköldsvik är medvetna om hur arbetsmarknaden ser ut i 

kommunen samt vilka behov som finns, nu och i framtiden? 

- Om ja, varför tror du det? 

- Om nej, kan Arbetsförmedlingen bidra till ökad medvetenhet hos ungdomarna? 

14. Upplever du att arbetslösa ungdomar är arbetsskygga? 

15. Anser du att ungdomar bör ta vilket jobb som helst före att inte jobba? 

16. På kommunens hemsida under kompetensförsörjning beskrivs att kommun, arbetsförmedling 

och länsstyrelsen inledde ett projekt efter lågkonjunkturen 2009 i syfte att mildra effekterna 

av lågkonjunkturen för företag och personer. Berätta mer om detta! 

- (Hur) berörs gymnasieungdomar av detta projekt? 

17. Har Arbetsförmedlingen inlett något eget projekt för att minska arbetslösheten hos unga? 

- Om ja, förklara! 

- Om nej, varför inte? 

18. Har ni analyserat något avslutat eller pågående projekt i någon annan kommun som kan 

tänkas vara användbart i Örnsköldsvik? 

- Om ja, berätta mer och varför det skulle kunna vara aktuellt 

- Om nej, varför inte? 

19. I arbetet mot att stärka kontaktytan mellan skola och arbetsliv, tar ni hänsyn till sociala 

kategoriseringar såsom: 

- Genus 

- Etnicitet 

- Socioekonomisk bakgrund 

- Funktionsnedsättning? 

20. Gör ni någon uppföljning på det eventuella arbetet med dessa frågor hos ungdomar/arbets-

givare/skolor? 

21. Vem/vilka anser du ha störst ansvar för att minska arbetslösheten bland unga? 

22. Hur skulle ni kunna utveckla er verksamhet till att på ett bättre sätt nå ut till ungdomarna på 

gymnasienivå? 

23. Finns det någon form av samarbete mellan er och skolorna som inte existerar idag, men som 

ni gärna vill testa? 

24. Har jag missat någon fråga som du anser vara viktig för studien? 
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Frågor till Företagarna, Örnsköldsvik 
1. Berätta om Företagarna Örnsköldsvik! 

2. Vilka är dina arbetsuppgifter? 

3. Hur länge har du arbetat med det du gör och på denna arbetsplats? 

4. På vilket sätt arbetar ni för att underlätta vägen ut i arbetslivet för gymnasieungdomar? 

5. Pågår det just nu något projekt för att underlätta vägen till arbetslivet för ungdomar? 

6. Har något sådant projekt varit aktuellt tidigare? 

- planeras i framtiden? 

7. Utvärderar ni isåfall dessa projekt? 

- Hur? 

8. Hur arbetar ni inom Företagarna Örnsköldvik för att minska arbetslösheten bland unga i 

Örnsköldsvik? 

9. Arbetar ni för att minska sociala konsekvenser av arbetslöshet såsom minskat 

självförtroende, en passiv plats i samhället etc.? 

10. Anser du att det finns en kontakt mellan skola och arbetsmarknad som en väg att underlätta 

ungdomarnas kliv ut på arbetsmarknaden? 

- Om ja, hur ser den ut? 

- Om nej, anser du att det borde finnas? 

- Vilket ansvar har kommunen i arbetet med en sådan kontaktyta? 

11. Har Företagarna något samarbete med gymnasieskolorna för att bygga kontaktnät för 

ungdomar? 

- Om ja, fungerar det bra? 

- Riktar ni er mot några särskilda program/inriktningar? 

- Om nej, varför inte? 

12. Vem/vilka anser du ha det största ansvaret i att motarbeta arbetslösheten bland unga? 

13. Finns det någonting i ert arbetssätt som skulle kunna förbättras för att ungas etablering på 

arbetsmarknaden ska bli enklare? 

14. Ser du någonting som kommun, arbetsförmedling eller skolledning kan förändra för att öka 

möjligheten för unga att skapa sig kontakter i arbetslivet? 

15. Upplever du att arbetslösa ungdomar är arbetsskygga? 

16.  Anser du att unga bör ta vilket jobb som helst? 
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17. Hur viktigt anser du att vidareutbildning är för de ungas framtid på arbetsmarknaden i 

Örnsköldsvik? 

18. Ser du några generella problem med att anställa ungdomar utan vidareutbildning? 

19. Finns det någon fråga som jag missat och som du anser är viktig för studien av kontaktytan 

mellan skola/arbetsliv? 

Frågor till kommunen 
1. Vilka är dina arbetsuppgifter? 

2. Hur länge har du arbetat med det du gör och på denna arbetsplats? 

3. Pågår kommunala projekt med syfte att minska ungdomsarbetslöshet? 

4. Vilket syfte finns med dessa projekt? (Individuellt, samhällsekonomiskt, 

näringslivsfrämjande etc.) 

5. Pågår det just nu något projekt för att underlätta vägen till arbetslivet för ungdomar? 

6. Har något sådant projekt varit aktuellt tidigare? 

- Planeras det i framtiden? 

7. Utvärderar ni dessa projekt? 

- Hur? 

8. Har ni något uppföljningsansvar efter projekten? 

9. Hur arbetar ni inom kommunen (utanför projektform) för att minska arbetslösheten bland 

unga i Örnsköldsvik? 

- Finns något uppföljningsansvar? 

10. Arbetar ni för att minska sociala konsekvenser av arbetslöshet såsom minskat 

självförtroende, en passiv plats i samhället etc.? 

11. Upplever du att arbetslösa ungdomar är arbetsskygga? 

12. Anser du att unga bör ta vilket jobb som helst? 

13. Hur viktigt anser du att vidareutbildning är för de ungas framtid på arbetsmarknaden i 

Örnsköldsvik? 

14. Ser ni några generella problem med att anställa ungdomar utan vidareutbildning? 

15. Vad har kommunen för ansvar gentemot ungdomar, då främst mellan 16-20 år 

16. Vem/vilka anser du ha det största ansvaret i att motarbeta arbetslösheten bland unga? 

17. Om jag förstått rätt finns en sommarjobbsgaranti för ungdomar på gymnasiet? 

- Berätta mer om denna! 
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- Skapar detta, och isåfall på vilket sätt, en kontaktyta mellan unga och arbetsliv som 

de kan ha nytta av efter gymnasiet? 

18. Anser du att det finns en kontakt mellan skola och arbetsmarknad som en väg att underlätta 

ungdomarnas kliv ut på arbetsmarknaden? 

- Om ja, hur ser den ut? 

- Om nej, anser du att det borde finnas? 

19. Vilket ansvar har kommunen i arbetet med en sådan kontaktyta? 

20. Har ni något samarbete med gymnasieskolorna för att bygga kontaktnät för ungdomar? 

- Om ja, fungerar det bra? 

21. Riktar ni er mot några särskilda program/inriktningar? 

- Om nej, varför inte? 

22. Finns det någonting i ert arbetssätt som skulle kunna förbättras för att ungas etablering på 

arbetsmarknaden ska bli enklare? 

23. Ser du någonting som arbetsförmedling eller skolledning kan förändra för att öka möjligheten 

för unga att skapa sig kontakter i arbetslivet? 

24. Finns det någon fråga som jag missat och som du anser är viktig för studien av kontaktytan 

mellan skola/arbetsliv? 

Frågor till studie- och yrkesvägledare 
1. Vilka är era arbetsuppgifter? 

2. Hur länge har ni arbetat med det ni gör och på denna arbetsplats? 

3. Hur gick tankarna efter att ni fått information om min studie och ert deltagande? 

4. Finns det några särskilda direktiv på hur ni ska arbeta med att stärka kontaktytorna mellan 

skola och arbetsliv? 

- Om ja, hur lyder de? 

- Om nej, anser du att ett sådant saknas? 

5. Upplever ni att skolledningen ser ett samarbete mellan skola och arbetsmarknad som 

relevant? 

6. Anser ni att ett sådant samarbete är relevant? Förklara! 

7. Hur arbetar ni som syo-konsulenter för att hjälpa de unga med att välja sitt yrke, att erhålla 

relevanta kunskaper för sitt framtida arbetsliv samt länkas in i arbetslivets normer och 

värderingar? 
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8. Tar ni i arbetet med denna fråga hänsyn till sociala kategoriseringar såsom: 

- Genus 

- Etnicitet 

- Socioekonomisk bakgrund 

- Funktionsnedsättning 

Hur? 

9. Förespråkar ni vidareutbildning före ett direkt kliv ut på arbetsmarkanden?  

- Är det samma för alla elever?  

- Praktiska som teoretiska program? 

10. Är arbetet med kontaktnätet individuellt inriktat, programinriktat eller generellt? 

11. Anser ni att elever har större chans till arbete efter avslutad yrkesutbildning i jämförelse med 

elever med teoretisk utbildning? 

- Om ja, vad gör ni isåfall för att öka chanserna för elever som går teoretiska program? 

12. Vilka krav kan den enskilde eleven ställa på sin yrkesutbildning? 

13. Hur arbetar ni tillsammans med lärare med frågan? 

14. Ser ni några generella mönster eller trender bland ungdomarna vad gäller hur de ser på 

framtiden? 

- Hur ser de ut?  

- Skiljer de sig åt mellan program? 

- Skiljer de sig mellan årskurserna? 

- Skiljer de sig från förr? 

15. Upplever ni att det finns skillnad i behov hos eleverna att få hjälp med steget ut på 

arbetsmarknaden? 

- Om ja, anser ni att dessa individuella behov tillgodoses? 

16. Tror ni att det går att förutse vilka elever som riskerar arbetslöshet? 

- Om ja, hur? 

- Riktas några särskilda åtgärder mot dessa? 

17. Anser ni att unga bör ta vilket jobb som helst?  

18. Upplever ni att unga idag hellre går arbetslösa än att ta vilket jobb som helst? 

19. Upplever ni att skolan har ett samarbete med kommun eller arbetsförmedling i frågor 

gällande de ungas arbetsmarknad i Örnsköldsvik? 
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- Om ja, hur ser det ut? 

Programråd – hur funkar det? 

- Om nej, hur hade ni velat ha det? 

20. Gör ni/skolledningen någon uppföljning på det eventuella arbetet med dessa frågor hos 

elever/arbetsförmedlare/arbetsgivare? 

21. Har skolan något särskilt uppföljningsansvar för eleverna?  

22. Undersöker ni behovet av ett arbete med kontaktnät hos eleverna? 

- Hos arbetsgivare? 

- Hos arbetsförmedlingen? 

23. Finns det något som ni skulle vilja ändra på i hur skolan arbetar för att stärka kontakten 

mellan skola och arbetsliv? 

24. Har jag missat någonting som ni tror kan vara av vikt för studien? 

 


