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Sammanfattning 
 
De frågeställningar som har legat som grund för denna studie har i huvudsak 
handlat om varför Piteå kommun har högre ungdomsarbetslöshet än andra 
närliggande och jämförbara kommuner i tider av lågkonjunktur. Den totala 
arbetslösheten i kommunen är däremot i jämförelser med andra kommuner 
inte större och verkar inte följa samma mönster som ungdomsarbetslösheten. 
Denna studie har fokuserat på att genom en enkätstudie få en samlad bild av 
arbetslösa ungdomars situation i Piteå och deras planer, attityder och 
förhållningssätt i förhållande till arbetslöshet, studier, boende, ekonomi, flytt, 
pendling, etc. Vidare har intervjuer med AF, representanter från kommunens 
arbetsmarknadsenhet samt fem andra kommuners arbetsmarknadsenheter 
gjorts i syfte att få en bild av de arbetslösa ungdomarnas situation och de 
aktiviteter och insatser som görs i nuläget. 
 
Svarsfrekvensen i enkätstudien var låg, vilket kan tolkas som ett resultat i sig. 
Orsaken till detta kan främst ses som att de flesta av ungdomarna av olika 
anledningar inte såg enkäten som angelägen. Det kan handla om att man 
redan hade arbete och inte bedömde sig själv som arbetssökande, att man 
studerade vid tillfället för utskicket eller att man tillhör en grupp som inte 
nämnvärt reflekterar över sin situation som arbetslös. De som har svarat på 
enkäten kan antas var en grupp med svag förankring på arbetsmarknaden 
men ändå med ett visst engagemang för sin egen situation. Kvinnor och yngre 
män är något överrepresenterade i enkätstudien. Studien visar vidare att 
gruppen ungdomar med arbetarbakgrund är större bland de arbetslösa, 
alternativt har i högre grad svarat på enkäten. Denna grupp söker sig också 
oftare, vilket är väntat, till arbete efter avslutad gymnasieutbildning än vad 
tjänstemannabarn gör.  
 
När det gäller boende verkar de kvinnor som har svarat på enkäten vara 
mindre sårbara ekonomiskt eftersom de oftare bor sambo. En genomsnittlig 
summa bland de svarande att leva för är cirka 6 000 kr. För kvinnor är lön en 
mer vanlig inkomstkälla än för män men inte som andel av hela inkomstens 
storlek. A-kassa är mer vanligt bland männen. En kategori som är 
överrepresenterad bland ungdomarna relativt till hur många de är i 
kommunen består av de som inte har fullgjord gymnasieutbildning. Det är 
mer vanligt med en yrkesutbildning bland de arbetslösa ungdomarna. 
Kvinnorna bland de svarande har generellt en högre utbildningskompetens 
än vad männen i studien har. Ett intressant resultat är att ålder inte verkar 
spela någon roll för yrkeserfarenhet.  
 
Enkätstudien visar på att det verkar finnas fyra grupper av ungdomar 
avseende arbetsetablering; de som saknar arbetserfarenhet, de med kortare 
anställningar, de som arbetat på ferier och just avslutat studier samt en grupp 
som arbetar mer än halvtid men nyligen förlorat sitt arbete. Det finns ett klart 
samband mellan att ha fullständiga gymnasiebetyg och ha yrkeserfarenhet. 



Här finns det dock en intressant skillnad mellan män och kvinnor. För 
kvinnor verkar detta vara mer viktigt än för mön, något som kan förklaras 
med att kvinnor i högre grad söker sådana arbeten som kräver högre 
utbildning men också att det för kvinnor kan utgöra ett starkare stigma att 
inte ha en fullbordat gymnasieutbildning än vad som gäller för män. Det finns 
tydliga tecken på reproduktion avseende planer på högre studier i förståelsen 
att föräldrar med högre utbildning också på ett mer framgångsrikt kan stödja 
sina ungdomar till att läsa vidare. Detsamma gäller även för planerna för 
framtida yrkesval. 
 
De intervjuer som gjorts visar på en samsyn i ett flertal frågor avseende 
ungdomsarbetslöshetens karaktär. Det mest framträdande temat som berörs 
handlar om den stora gruppen av arbetslösa ungdomar vars beredskap inför 
arbetsmarknaden är högst begränsad. Detta avser inte enbart utbildningsnivå 
och arbetsmarknadserfarenheter (något som enkäterna pekar på) utan också 
motivation, självförtroende, attityder till arbete samt bristen på sociala 
nätverk. I kommuner som Luleå menar man att gruppen som sådan inte ökar 
men att kunskapen om den blir större. Detta verkar också bekräftas av 
Sandviken och Kalix. Den bild som ges av företrädare från Piteå nyanserar 
den bilden ytterligare och menar att den problematik som denna grupp 
uppvisar har under en tid förvärrats. Många ungdomar är ”långt nere i 
skoskaften” som en av respondenterna uttryckte det. Här har man under lång 
tid, både i Piteå och andra kommuner satsat betydliga resurser på att lyfta 
denna grupp, som t ex psykologer, dramapedagoger förutom ordinarie 
yrkesgrupper.  
 
Ett annat tema som diskuteras handlar om behovet av incitament. I Piteå 
figurerar curlingbegreppet som en förståelse av de vuxnas underlättande stöd 
till de arbetslösa ungdomarna, något vars konsekvenser kan diskuteras. Från 
flera rapporteras om ungdomars bristande vilja och motivation att söka sig till 
arbete och att de (om än knappa) med de medel som står till deras förfogande 
i kombination med föräldrars och andra närstående materiella tillgångar 
tillsammans skapar en tillvaro som av många upplevs som, om inte 
tillfredsställande, så i alla fall godtagbar. En lösning på denna situation 
diskuteras som en balansakt mellan morot och piska. Bland annat tas ett 
alltför stort utbud av aktivitetsåtgärder upp som en risk där ungdomar kan 
vänjas vid en tillvaro, utan att behöva söka sig vidare och ta steget ut på 
arbetsmarknaden. 
 
Ifråga om pendlings- och flyttningsbenägenheten bland arbetslösa ungdomar 
ges en varierad bild. Många ungdomar väljer att flytta för utbildning eller 
arbete medan en grupp i huvudsak inte ser detta som ett alternativ. Här 
verkar det sociala stödet, oftast i form av föräldrar, vara en i allt central faktor 
för att pendling eller flytt till annan ort för studier eller arbete skall bli av. I 
Sandviken reste många ungdomar till orter som Gävle, Uppsala och 
Sundsvall för studier medan många blev kvar på orten. Detta förklarades i 



huvudsak som ett utslag av den bruksortskultur som trots allt fortfarande gör 
sig gällande, inte minst i synen på utbildning och en mer traditionell och 
klassanknuten bild av arbetsmarknaden. Denna bild gavs delvis också av 
Kalix.  
 
Arbetsgivarnas insatser ifråga om praktikplatser prisades av alla. Här finns 
det en stor vilja och djup förståelse av det egna samhällsansvaret. Rent 
allmänt rapporterades om att många arbetsgivare ofta inte fick tag i 
ungdomar med för arbetsuppgifterna rätt kompetens. I denna fråga verkar 
det saknas en hel del kunskap om de specifika detaljerna om detta bristande 
utbud. Även i fråga om karaktären av kompetensbehov vid låg- respektive 
högkonjunktur fanns egentligen inte mycket att säga, annat än mer allmänna 
reflektioner. 
 
En sista sammanfattande slutsats är att det generellt finns två typer av 
problematik avseende ungdomsarbetslöshet. Detta handlar om en strukturell 
problematik där frågor om allmänna utbildningsnivåer och lokalt specifika 
matchningsproblem föreligger, där den lokalt efterfrågade kompetensprofilen 
inte matchas av den grupp ungdomar som förblir kvarvarande. Det kan också 
handla om, men detta vet vi inte, arbetsmarknadens specifika karaktär på 
kompetensbehov som i tider av lågkonjunktur slår extra hårt mot ungdomar. 
En annan typ av problematik är en individuell problematik, som naturligtvis 
också påverkas av en strukturell, som handlar om en grupp av ungdomar 
vars sociala kapital och handlingsberedskap är alltför låg för att kunna 
uppbåda den kraft som trots allt krävs för att genomföra den övergång som 
en arbetsetablering innebär. 
 
 
  





Innehållsförteckning 
 

Sammanfattning........................................................................................................................2

Utredningsuppdraget..............................................................................................................9

Piteås situation....................................................................................................................... 11

Teorier med anknytning till ungdomsarbetslöshet .................................................. 21

Tidigare studier om ungdomsarbetslöshet.................................................................. 29

Datainsamlingens upplägg ................................................................................................. 33

Vilka är de arbetslösa ungdomarna i Piteå? ................................................................. 36

Intervjuerna med AF och förvaltningen för Arbetsmarknad och
Vuxenutbildning .................................................................................................................... 54

Intervjuer med fem kommuner........................................................................................ 64

Referenser................................................................................................................................ 78

Bilaga 1: Enkäten ................................................................................................................... 82

Bilaga 2: Målyrken och yrkesområden .......................................................................... 97
 
 
 
  





Tabell- och figurförteckning 
 
Tabeller 
 
Tabell 1: De femton största arbetsgivarna i Piteå kommun ..................................... 18
Tabell 2: Arbetslösa ungdomar som besvarat enkät (urval) och ungdomar 

registrerade som arbetslösa ................................................................................. 38
Tabell 3: Föräldrars yrke (SEI) bland arbetslösa ungdomar i Piteå kommun ....... 39
Tabell 4: Boende, civilstånd och disponibel inkomst kr/mån innan utgifter är 

betalda (inom parentes) bland arbetslösa ungdomar i Piteå kommun .......... 40
Tabell 5: Inkomstkällor bland arbetslösa ungdomar i Piteå kommun under det 

senaste året ............................................................................................................. 40
Tabell 6: Utbildning och yrkeserfarenhet bland arbetslösa ungdomar i Piteå, 

2012 .......................................................................................................................... 41
Tabell 7: Kompetens och yrkeserfarenhet bland arbetslösa ungdomar i Piteå, 

2012. Andel (%) med yrkeserfarenhet. Inom parentes omfattning av 
arbetslivserfarenhet, antal månader per yrkesaktivt år .................................... 43

Tabell 8: Branschstorlek (andelen av samtliga anställda inom Piteå kommun) 
och ingångsbranscher bland arbetslösa ungdomar i Piteå ............................. 45

Tabell 9: Upplevda krav på kompetens bland arbetslösa ungdomar i Piteå, 
2012 .......................................................................................................................... 46

Tabell 10: Framtidsplaner; flytta och utbildning ......................................................... 48
Tabell 11: Framtidsplaner; målyrke och tillvägagångssätt....................................... 49
Tabell 12: Framtidstro och tillfredsställelse med livet. Andelar i procent, inom 

parentes medelvärde på skala ............................................................................. 50
Tabell 13: Ungdomarnas förhållningssätt till arbetsmarknad och resurser och 

insatser för att underlätta ingång till arbetsmarknad ........................................ 52
Tabell 14: Statistikuppgifter rörande Sandvikens kommuns befolkning, 

arbetsmarknad, pendlingstal, inkomst samt utbildningsnivå (Källa: SCB) .... 64
Tabell 15: Öppet arbetslösa och deltagare i program med aktivitetsstöd i 

Sandvikens kommun under 0811-0712 som andel av den 
registerbaserade arbetskraften (Källa: SCB) ..................................................... 65

Tabell 16: Statistikuppgifter rörande Kalix kommuns befolkning, 
arbetsmarknad, pendlingstal, inkomst samt utbildningsnivå (Källa: SCB) .... 66

Tabell 17: Öppet arbetslösa och deltagare i program med aktivitetsstöd i Kalix 
kommun under 0911-0812 som andel av den registerbaserade 
arbetskraften (Källa: SCB) .................................................................................... 67

Tabell 18: Statistikuppgifter rörande Timrå kommuns befolkning, 
arbetsmarknad, pendlingstal, inkomst samt utbildningsnivå (Källa: SCB) .... 69

Tabell 19: Öppet arbetslösa och deltagare i program med aktivitetsstöd i 
Timrå kommun under 0911-0812 som andel av den registerbaserade 
arbetskraften (Källa: SCB) .................................................................................... 69

Tabell 20: Statistikuppgifter rörande Luleå kommuns befolkning, 
arbetsmarknad, pendlingstal, inkomst samt utbildningsnivå (Källa: SCB) .... 72

Tabell 21: Öppet arbetslösa och deltagare i program med aktivitetsstöd i Luleå 
kommun under 0911-0812 som andel av den registerbaserade 
arbetskraften (Källa: SCB) .................................................................................... 72



Tabell 22: Statistikuppgifter rörande Bodens kommuns befolkning, 
arbetsmarknad, pendlingstal, inkomst samt utbildningsnivå (Källa: SCB) .... 74

Tabell 23: Öppet arbetslösa och deltagare i program med aktivitetsstöd i 
Bodens kommun under 0911-0812 som andel av den registerbaserade 
arbetskraften (Källa: SCB) .................................................................................... 75

 
Figurer 
 
Figur 1: Ungdomsarbetslöshet och total arbetslöshet sett över tid ........................ 17
 



 

9 
 

 
Utredningsuppdraget 
 
I den problembeskrivning som ligger till grund för uppdraget beskrivs Piteå 
som en kommun med ”relativt hög ungdomsarbetslöshet”. Det beskrivs som 
ett förhållande som varit ”under lång tid”. Under lågkonjunkturer blir 
ungdomsarbetslösheten större i Piteå än i andra jämförbara kommuner. 
Samtidigt är den totala arbetslösheten, dvs. arbetslöshetstalen för hela 
befolkningen, förhållandevis låg i kommunen i jämförelse med 
ungdomsarbetslösheten1. Ungdomsarbetslösheten vid lågkonjunktur verkar 
också i någon mening ”släpa efter” i Piteå, i betydelsen vara mer utdragen i 
tid än vad den är i andra kommuner. I kommunen finns det en uttalad oro 
inför just denna situation, att gruppen unga vuxna med komplexa och 
utdragna övergångsmönster från skola till arbetsliv skall öka. 
Sammanfattningsvis konstaterar kommunen att det i Piteå finns en tydlig 
problematik runt ungdomars arbetsetablering. Det är omkring denna 
problematik som uppdraget som getts till Luleå tekniska universitet kretsar. 
 
Rapportens uppdragsgivare är Partnerskapet, en grupp bestående av 
representanter från olika kommunala verksamheter i Piteå samt AF och 
yrkesskolan som regelbundet träffas för att diskutera ungdomsfrågor. I den 
initiala uppdragsbeskrivningen riktades analysens fokus på både 
arbetsmarknadens utbud bland unga såväl efterfrågan av samma målgrupp. 
Två frågeställningar var särskilt i fokus och har formulerats som 
forskningsprojektets uppdrag: 
 
Varför har Piteå en högre ungdomsarbetslöshet än i jämförbara kommuner? 
Varför har Piteå en hög ungdomsarbetslöshet och samtidigt en låg total arbetslöshet? 
 
Frågeställningen syftar till att undersöka vilka tänkbara orsaker det finns som 
gör att Piteå skiljer sig från andra kommuner i dessa avseenden. Att 
ungdomsarbetslösheten är hög under lågkonjunktur är inget märkligt i sig 
men frågan är varför den är högre i Piteå än i andra kommuner (se Håkansson, 
2011; Hansen & Orban, 2002). Den andra frågan som ställts är kopplad till 
relationen avseende den totala arbetslösheten och ungdomsarbetslösheten i 
Piteå kommun. Hur kan det komma sig att dessa båda tal till synes saknar 
gemensamma mönster? Uppdraget har förståtts som att det syftar till att i 
första hand undersöka och beskriva orsaker till Piteås relativt höga 
ungdomsarbetslöshet. I de avgränsningar och förtydliganden som uttrycktes 
avseende uppdraget skulle fokus i studien i huvudsak ligga på 
ungdomsarbetslösheten och inte på övrig arbetslöshet mer än som 
referenspunkt. Orsakerna till de kommuners arbetsmarknadsläge som 
jämfördes i studien skulle inte heller beröras mer än nödvändigt. Detta kan 
ses som en viktig reflektion i inledningsskedet av rapporten eftersom 
                                                 
1 När ungdomsarbetslösheten jämförs med resterande åldersgruppers arbetslöshet brukar man tala om 
den relativa ungdomsarbetslösheten, se även avsnittet Tidigare studier. 
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frågeställningarna i första hand har en komparativ, dvs. jämförande karaktär 
och som en följd av detta borde också orsaksgrunderna för jämförande 
kommuner och Piteås totala arbetslöshet undersökas för att på ett rättvisande 
sätt kunna peka på varför Piteå skiljer sig från andra kommuner. Detta ligger 
som en avgränsning i projektet. 
 
Några reflektioner 
 
Vid den initiala träffen mellan LTU och Partnerskapet där projektets innehåll 
diskuterades kom frågor som i klassisk mening grovt kan delas upp som 
frågor om struktur och aktör upp. Ett tankespår om struktur handlade om 
behovet av att få reda på mer fakta om arbetsmarknaden i Piteå. Dit hör även 
frågor om ingångsjobbens antal, omsättning och karaktär. Även frågor om 
matchningen mellan arbetsgivare och arbetssökande kan sägas höra till de 
strukturella frågeställningar som diskuterades. Ett annat spår handlade om 
eventuella könsskillnader bland de arbetslösa ungdomarna och hur den kan 
karaktäriseras. Även status som t ex familje- och boendesituation hör generellt 
till denna typ av frågeställning. Andra frågor som hör till denna generella 
karaktär av frågeställningar är motivation, livsstil, ekonomiska incitament, 
tillgång till pengar, etc. 
 
Andra frågeställningar som också togs upp vid denna träff hör snarare till ett 
aktörsperspektiv. Dessa rörde främst frågor om ungdomarnas eget handlande 
och deras attityder till arbete, utbildning, boende, utflyttning, arbetslöshet, etc.  
 
Om dessa typer av frågeställningar generaliseras och sammanfattas kan man 
möjligen ställa frågor som: Finns det nog med arbete i Piteå så att det även 
räcker till ungdomar? Har ungdomarna i Piteå ”rätt” utbildning? Ställer 
arbetsgivare i Piteå generellt högre krav på dem de vill anställa än 
arbetsgivare i andra kommuner gör? Har Piteås ungdomar i en mer generell 
mening ”fel” typ av utbildning och erfarenhet för de krav som ställs av 
arbetsgivare i Piteå? Har Piteås ungdomar en så pass generellt bra ekonomisk 
situation (i första hand genom sina föräldrar) att incitamenten för att skaffa ett 
arbete är för låga eller för få? Är det så att brukskulturens generella avoghet 
mot utbildning (och därmed även lån till studier) fortfarande har betydelse? 
Kan det vara så att den t.o.m. spelar en ännu högre roll nu eftersom 
utbildningskraven inom vissa yrken har ökat? Spelar kulturen i Piteå en roll 
för utflyttningen, i meningen att Piteås ungdomar skulle vara mindre 
utflyttningsbenägna än andra ungdomar i Norrbotten? Dessa är några av alla 
de frågor som en studie med de ovan nämnda frågeställningar skulle kunna 
anlägga. Nu har denna studie valt att i huvudsak fokusera på hur 
ungdomarna själva uttrycker sin situation. Detta är främst speglat i den 
gjorda enkätundersökningen. I andra hand har aktörer inom kommun och 
Arbetsförmedlingen hörts i syfte att höra deras bild av hur de ser och 
uppfattar de arbetslösa ungdomarnas planer, förhållningssätt och faktiska 
handlingar i deras aktuella situation. Detta har främst insamlats genom 
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intervjuer med denna grupp av personer som direkt eller indirekt arbetar 
med ungdomsarbetslöshet. 
 
 
Piteås situation 
 
Förekommande tankar om orsaker till ungdomsarbetslösheten i Piteå  
 
I de samtal som förts med olika representanter från Piteå kommun som 
arbetar med både strategiska såväl som praktiska arbetsmarknadsfrågor 
framkom det som inom huset skämtsamt kom att benämnas 
som ”hobbyteorier”. Flera av dessa var interna, gemensamma 
förklaringsmodeller till Piteås ungdomars beteendemönster och varför dessa 
skiljde sig från andra kommuners ungdomar. Dessa reflektioner gav uttryck 
för sociala och kulturella föreställningar om både ungdomars och deras 
föräldrars handlingsmönster. Även om dessa hypoteser i en del fall 
antagligen kommer att förbli obekräftade gissningar så kan de vardagliga 
tolkningar vi gör av den verklighet vi lever i, grundläggande ses som 
sprungna ur vårt eget och våra medmänniskors handlande. Inte minst av den 
anledningen kan det vara intressant att delge några av dessa, därför att de 
speglar den reflektion som människor gör av sin omvärld. Dessa används 
också för att i detta avsnitt som en utgångspunkt att beskriva den situation 
Piteå befinner sig avseende ungdomsarbetslösheten och andra 
sammankopplade områden. Likt den betydelsefulla sociologen Anthony 
Giddens kan vi också utgå från att den kunskap som vetenskapen producerat, 
i detta fall avseende ungdomsarbetslöshet, också ”spillt över” och integrerats 
med en mer allmän förståelse av hur det förhåller sig. 
 
En sak som togs upp var frågan om Piteå har högre ingångslöner än andra 
kommuner. Detta skulle påverka ungdomsarbetslösheten i negativ 
bemärkelse jämfört med andra kommuner, särskilt vid lågkonjunktur. 
Förklaringen byggs runt en enkel logik, att om även ungdomar med liten 
erfarenhet får höga löner räcker inte pengarna generellt till att anställa fler än 
vad fallet skulle vara än om ingångslönerna skulle vara lägre. Alternativt kan 
tolkningen göras att det finns ett mindre intresse från arbetsgivarna att 
anställa ungdomar, (med lägre erfarenhet) till i sammanhanget höga löner. 
Logiken här handlar om att det finns en generell inställning bland företagare 
att det är för höga ingångslöner för ungdomar i relation till den kompetens 
och erfarenhet de har. Detta skulle kunna vara en förklaring som beskriver 
orsakerna till en viss del av den strukturella ungdomsarbetslösheten i Piteå. 
Vid lågkonjunktur slås i första hand ungdomar ut beroende på bristande 
kompetens och erfarenhet. När det är högkonjunktur finns det också en större 
finansiell styrka i företagen och ett högre efterfrågetryck som skapar utrymme 
för fler ungdomar, trots brister i kompetensen än vid lågkonjunktur.  
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Utbud och efterfrågan 
 
Ett annat påstående som nämndes handlade om att det finns en diskrepans 
mellan utbudet och efterfrågan av arbetskraft rent volymmässigt. Piteåborna 
pendlar därför ut från kommunen mer än andra kommuner därför att det helt 
enkelt inte finns nog med arbete åt alla. Statistik för in- och utpendling är 
kända för Piteå kommun. Inpendlingen är betydligt lägre än den dagliga 
utpendlingen är så detta påstående är bekräftat. Om alla som pendlade ut 
från Piteå skulle välja att istället söka arbete inom Piteå skulle arbetslösheten 
vara betydligt högre. Påståendet att pitebor löser arbetslöshetsproblemen 
genom utpendling under t ex lågkonjunktur förklarar alltså inte de faktiska 
skillnaderna mellan andra kommuner. Omvänt, misstanken att Piteås 
ungdomar är mindre rörliga än andra kommuners ungdomar är intressant. I 
intervjuerna med flera representanter verkade detta vara en vanlig 
föreställning om Piteås ungdomar. I detta fall skulle förklaringsvärdet ligga i 
att om Piteås ungdomar i lägre grad är villiga att arbetspendla till arbeten 
utanför kommunen så får detta negativa konsekvenser för 
ungdomsarbetslösheten, i linje med grundproblemet. Pendlingsstatistiken för 
de som bor i Piteå men arbetar på annan ort är kända. Det är ett relativt stort 
antal personer som arbetspendlar, i huvudsak till Luleå. Detta borde dock 
innebära att en överföring av beteende sker mellan föräldrar som 
arbetspendlar och deras barn, något som skulle tala emot att Piteås ungdomar 
inte vill arbetspendla. Vissa ungdomars av föräldrar överförda beteende 
behöver dock inte betyda att det finns en betydande grupp av ungdomar i 
Piteå som uppvisar ovillighet ifråga om rörlighet, något som skulle påverka 
ungdomsarbetslösheten i Piteå negativt, i relation till andra kommuner.  
 
Cirka 19 000 personer av de 41 000 som bor i Piteå kommuns arbetar. Av dem 
är det cirka 3 000 som arbetar i en annan kommun, dvs. omkring 16 procent. 
Det är alltså nästan en femtedel av alla som arbetar som bor i Piteå men 
pendlar till annan kommun för arbete. Av dessa pendlar 1 900 personer till 
Luleå för arbete. Det finns alltså generellt en stark pendlingsbenägenhet i 
Piteå. Enligt en rapport är Piteås ungdomar i åldrarna 21-24 år mer 
flyttningsbenägna än vad man är i jämförelse med genomsnittet i riket (Piteå 
kommun, 2012). Detta förklaras främst som en orsak av att Piteå saknar 
bredare utbildning på högskolenivå, vilket betyder att ungdomar främst 
flyttar av skäl som är relaterade till utbildning. I de intervjuer som gjorts 
kopplas en bristande benägenhet till flyttning för arbete ihop med en 
föreställning om vissa särskilda handlings- och förhållningsmönster hos 
föräldrarna till dessa ungdomar som inte vill flytta. Logiken handlar då om 
att det stöd som ges till ungdomar i en generell mening, till sin karaktär får till 
följd att dessa inte har tillräckliga incitament för att söka arbete för t.ex. att på 
så sätt förbättra sin ekonomi, möjliggöra eget boende, bil, teknik, resor, nöjen, 
etc. Detta kan vara med verkligheten överensstämmande i vissa fall men 
samtidigt visar den i relation till övriga riket starka flyttningsviljan bland 
ungdomar på att socialt stöd, om än i formen av ett s.k. curlingbeteende, inte 
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enbart skapar passivitet i betydelsen bristande arbetssökande verksamhet, 
utan även möjliggör aktivitet som t ex flytt till andra delar av landet för 
utbildning eller arbete. 
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Bristande utbildning som orsak 
 
Ett annat problem som tas upp av flera i samtalen om ungdomsarbetslösheten 
är en s.k. mismatchproblematik. Med det menar man att det finns ett 
betydande gap mellan den typ av kompetens som Piteås arbetsgivare 
efterfrågar, något som i en alltför hög grad ej motsvaras bland de 
ungdomsgrupper som står arbetslösa. Det faktum att färre än 
riksgenomsnittet av Piteås ungdomar går vidare till högre studier kan delvis 
bekräfta en mer generell förståelse av bristande kompetens. Det är dock inte 
säkert att den typ av kompetens som generellt efterfrågas i Piteå är kopplad 
till högskolestudier. En misstanke som också formuleras är att det finns en 
generell ovilja att ta lån för studier. Detta är något som historiskt alltid har 
haft en stark koppling till arbetarklass och bruksortsmentalitet, även om detta 
har förändrats, och där synen på utbildning och värdet av detta inte ges 
samma betoning som bland grupper med yrken som kräver 
högskoleutbildning (Abrahamsson, 2007, Trondman, 1993).  
 
Fyra typer av arbetslöshet 
 
I bakgrundsbeskrivningen av arbetsmarknadssituationen för ungdomar i 
Piteå nämns hur mönstret under lågkonjunkturer är att 
ungdomsarbetslösheten i jämförelse med andra kommuner är mycket hög 
medan det omvända gäller vid högkonjunktur då Piteås ungdomar generellt 
uppvisar i en jämförelse med andra kommuner en låg arbetslöshet. Generellt 
brukar man tala om fyra olika orsaker till arbetslöshet (Eklund, 1987). Det är 
konjunktursarbetslöshet vilket kan beskrivas som en mer cykliskt 
återkommande arbetslöshet som beror på konjunkturläget på 
arbetsmarknaden. Klassisk arbetslöshet brukar förklaras som när regering eller 
arbetsmarknadens parter sätter för höga löner eller minimilöner. 
Friktionsarbetslöshet handlar om den typ av arbetslöshet som orsakas av att det 
tar tid att både söka arbete och söka arbetare. Denna orsak har generellt setts 
som ett mindre problem men här menar somliga att åtgärder bör sättas in, 
särskilt för ungdomar att underlätta denna övergång vid t ex i samband med 
en övergång till högkonjunktur. Den sista orsaken till arbetslöshet kallas för 
strukturell arbetslöshet och den handlar i huvudsak om den ovan nämnda 
mismatchproblematik där t ex den lokala arbetsmarknadens efterfrågan på 
kompetens inte motsvaras av den lokala arbetskraftens kompetens. Detta kan 
även innebära att vissa branscher dör ut eller omlokaliseras på grund av 
varierande orsaker av brist på kompetens eller råvaror, logistikproblem, 
lönelägen, osv. 
 
Enkelt kan man sammanfatta förklaringar till arbetslöshet med a) höga löner, 
b) liten efterfrågan eller en c) tröghet i överföringen av arbetskraft till 
arbetsmarknad. I det bakgrundsmaterial som överlämnades i samband med 
uppdragets överlämnande nämndes friktionsarbetslöshet som en möjlig 
förklaring till Piteås läge avseende ungdomsarbetslösheten. Det skulle i så fall 
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betyda att det finns en större tröghet och känslighet vid en lågkonjunktur i 
relation till omvärldens förändringar, något som generellt kan sägas präglar 
industrin i högre grad än den offentliga sektorn. Den risk som nämns i detta 
sammanhang är de konsekvenser som en försenad och förlängd övergång för 
ungdomar kan innebära, nämligen en utökad grupp av ungdomar som 
uppvisar ett oroväckande avstånd till arbetsmarknaden, i form av förhöjd 
passivitet, bristande grad av utbildning, erfarenhet och kompetens och 
försvagat självförtroende. 
 
Riktade insatser till ungdomar 
 
Arbetsetableringsprocessen ser förstås olika ut för många ungdomar. För de 
som blir arbetslösa sker en anmälning på Arbetsförmedlingen, något som 
Piteås ungdomar enligt intervjuer är duktiga på att göra. Därefter följer 
generellt en tre månaders, 90 dagars öppen arbetslöshet om inte personen får 
arbete eller påbörjar utbildning. Finns det behov av försörjningsstöd under 
dessa 90 dagar ingår man i KAP (Kommunalt arbetsmarknadsprogram). För 
de unga som fortfarande är arbetslösa efter 90 dagar övergår de i UGA, 
(Ungdomsgarantin).  
 
De åtgärder och satsningar man främst har velat genomföra riktat mot 
ungdomar som är arbetslösa är att skapa en pool av arbetsgivare som är 
villiga att ta emot unga arbetslösa som får arbetspraktik och på så sätt kan 
bygga upp självförtroendet i arbetssituationer. Andra områden har gällt 
behovet av mentorer och att använda ungdomar i arbetet med ungdomar. Ett 
annat viktigt område som har diskuterats har handlat om att arbeta med att 
förhöja och tydliggöra incitamenten för arbetet för ungdomarna. Detta är 
även något som diskuterades med gruppen som intervjuades från 
Arbetsmarknadsenheten. För de grupper som i någon eller några avseenden 
uppfattas står längre bort från arbetsmarknaden verkar det finnas behov av 
att ha en verksamhet som syftar till att bryta passiviteten.  
 
Den aktuella situationen på arbetsmarknaden 
 
Inom Call Centerföretagen i Piteå är omsättningen av anställda inte är 
speciellt hög, trots att denna bransch till sin karaktär brukar räknas till 
kategorin genomgångsjobb. Denna bransch tillhör de yrken där 
utbildningskraven inte är så höga, till skillnad från den mekaniska industrin 
och processindustrin i Piteå där inträdeskraven avseende utbildning höjts. 
Inom byggsektorn har ett flertal ungdomar fått arbeten. Träbranschen, en 
sedan länge stark bransch i Piteå, dras med höga virkespriser och 
pappersbruken är beroende av papperspriserna på kontinenten. Enligt 
uppgift går verkstadsindustrin emellertid bra. Piteå kommun är på väg in i en 
stark generationsväxling som är något större än andra norrbottniska 
kommuners, t ex inom vården kommer cirka 1 000 personer att behöva 
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ersättas. Man kan också konstatera att antalet arbetslösa unga kvinnor och 
män inte skiljer sig nämnvärt.  
 
För närvarande är det högkonjunktur men med den naturliga svängningen 
mellan hög- och lågkonjunktur på arbetsmarknaden kan en lågkonjunktur 
vara att vänta inom loppet av ett par år. Frågan är då vilka insatser som skulle 
behöva sättas in för att om möjligt, med tanke på tidigare erfarenheter av de 
konsekvenser som drabbar Piteås ungdomar vid en lågkonjunktur, mildra 
dessa.  
 
En statistisk bild av Piteå (och riket) 
 
För att efter gymnasieutbildning kunna komma in på en högskoleutbildning 
krävs att man är behörig, dvs. har vissa förkunskaper (se Studera.nu). Dessa 
är uppdelade i grundläggande behörighet och särskild behörighet. All 
högskoleutbildning kräver minst grundläggande behörighet medan den 
särskilda behörigheten är ett krav beroende på utbildning. Generellt ger en 
gymnasieexamen från ett högskoleförberedande program också 
grundläggande behörighet. Vid examen på gymnasiet har man generellt 2 500 
gymnasiepoäng och där skall kurser på minst 2 250 gymnasiepoäng som lägst 
ha betyget godkänt (E). Bland de godkända ämnena skall man ha godkänt i 
kärnämnena Svenska 1-3 på sammanlagt 300 poäng, Engelska på 200 poäng (5 
och 6) och Matematik på 100 poäng (1b eller 1c). Man skall också ha ett 
godkänt betyg i gymnasiearbetet.  
 
Året 2010 hade Strömbacka 549 avgångselever och bland dem hade 501 betyg 
i alla kärnämnen, dvs. 91 procent. Men bland de 501 eleverna med betyg i alla 
kärnämnen fanns det minst 42 elever som hade IG i något kärnämne. Det 
betyder alltså omkring 90 elever som behöver komplettera sina betyg, vilket 
innebär 16,4 procent av alla avgångselever. Genomsnittet av de som inte tar ut 
slutbetyg ligger på cirka 50 elever varje år.  
 
Inom EU ligger Sverige runt mitten avseende ungdomsarbetslöshet, 22,8 
procent vilket i princip är lika med EU:s genomsnitt (1:a kvartalet 2012). 
Tyskland, Österrike och Nederländerna ligger runt 8-9 procent medan 
Spanien och Grekland ligger på ofattbara 51 respektive 47 procent 
(Ekonomifakta). Generellt är det så att länder med hög total arbetslöshet 
också har hög ungdomsarbetslöshet. Samma mönster gäller vid låg total 
arbetslöshet. I detta avseende skiljer sig Sverige åt från övriga EU. Sverige har 
en betydligt lägre total arbetslöshet än vad övriga EU har men har samtidigt 
en ungdomsarbetslöshet som är något högre än genomsnittet för övriga EU-
länder. Detta mönster har följt under hela 2000-talet. Detta har både förklarats 
som en utbildningsfråga och en risk i att anställa oerfarna ungdomar. 
Intressant är att ett grannland som Danmark generellt har haft en låg 
ungdomsarbetslöshet, runt 15 procent. Finland har i stort sett följt Sveriges 
siffror men hade under krisen vid 90-talets början en betydligt högre 
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ungdomsarbetslöshet. Under 2000-talet har de lagt sig något under Sveriges 
siffror, i början av 2012 låg den på 19,4 procent (Ekonomifakta).2 
 
Alexandra Stråberg menar i en artikel på Ekonomifaktas hemsida att gruppen 
arbetslösa ungdomar har ökat efter varje lågkonjunktur, (se figur nedan, 
Stråberg, 2009). Detta är intressant med tanke på Piteås situation avseende 
kvardröjande ungdomar i arbetslöshet, där man har ungefär har sett samma 
mönster.  
 
 
Figur 1: Ungdomsarbetslöshet och total arbetslöshet sett över tid 

 
 

 
Hemmaboende ungdomar 
 
Vad säger Boverket om kvardröjande ungdomar? 44 procent av ungdomar i 
åldern mellan 18-26 år bor fortfarande hemma (Boverkets hemsida). Men trots 
vad många kanske tror att andelen ungdomar som bor hemma hos sina 
föräldrar ökar, så stämmer detta inte. Boverket menar att inga större 
skillnader kan noteras de senaste tio åren. Av de 44 procenten betalar endast 
en av fyra för sitt boende, en för denna rapport intressant siffra. Det är också 
fortfarande fler män i denna ålder som bor kvar än kvinnor. I Boverkets 
rapport, redovisad i Stråbergs artikel, anger cirka 80 procent att de inte är 
beredda på att flytta för att få ett arbete. Vidare pekar Stråberg på en annan 
möjlig, påverkande faktor, nämligen gränserna för CSN-bidrag. Dessa anger 

                                                 
2 De arbetslöshetssiffror som presenteras kan ibland vara vilseledande eftersom det inte alltid redovisas 
vad som ingår i beräkningarna. Under 2010 fanns det totalt 1 246 000 ungdomar mellan 15-24 år. I 
arbetskraften var cirka hälften, 641 000 ungdomar. Resten 605 000 studerade, gjorde militärtjänst, var 
sjukskrivna, osv. Av de som var i arbetskraften var 479 000 sysselsatta och resten 162 000 var 
arbetslösa. 162 000 i relation till 1 246 000 innebär en ungdomsarbetslöshet på 13 %. Ställer man den 
däremot i relation till de ungdomar som är i arbetskraften (162 000/641 000) blir siffran istället 25,2 %. 
En del av de som är sysselsatta är undersysselsatta (88 000) och en del av de som inte befinner sig i 
arbetskraften är latent arbetssökande (77 000). Om dessa också tas med i beräkningen (162 000 + 
88 000 + 77 000/641 000 + 77 000) blir ungdomsarbetslösheten hela 45,5 procent! 
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hur mycket man får tjäna utan att få ett minskat studiebidrag. Argumenten 
har varit att högre gränser får en menlig inverkan på studieinsatserna. 
Samtidigt visade en dansk studie att studenter som arbetade så mycket som 
20 timmar per vecka både hade färre avhopp och högre prestationsgrad än 
andra studenter.  
 
Generellt pekar man på från Boverket att boendekostnadernas andel av 
disponibel inkomst för ungdomar mellan 20-25 som flyttat hemifrån har ökat 
och ligger nu upp mot 29 procent (Boverkets hemsida). De skäl som anges till 
att ungdomar bor kvar hos sina föräldrar är att det är ”billigt och praktiskt”. 
Omkring hälften uppger sig inte ha råd att flytta och tre av tio menar att de 
inte kan få boende där de vill bo. Medianåldern för flytten hemifrån har höjts 
för kvinnor och sänkts för män och ligger på 20,6 år för kvinnor och på 21,6 
för män. Ungdomar i storstäder och förorter lämnar föräldrahemmet allt 
senare. År 2010 bodde 217 000 ungdomar i åldersspannet 20-25 år kvar hos 
sina föräldrar. 129 000 var män och 88 000 kvinnor. Avseende statistik över 
andrahandsboende finns det ett mörkertal. Det är rimligt att anta att ett större 
antal ungdomar, eftersom det rör sig om kortare boendetider, har erfarenhet 
av detta. Avseende de kommuner som anger att de har brist på bostäder för 
ungdomar gäller detta inte Piteå, inte heller Boden, Timrå men väl för 
Sandviken, Luleå och Kalix, (jämförs med senare i rapporten). 
 
De femton största arbetsgivarna i Piteå 
 
Tabell 1: De femton största arbetsgivarna i Piteå kommun 

Nr Arbetsgivare  Procent anställda i 
relation till antal 
anställda i kommunen 

Antal anställda 

1 Piteå kommun 28 4 175 
2 NLL 10 1 425 
3 Smurfit Kappa 4 575 
4 SCA 2 325 
5 ABB 2 225 
6 GoExcellent 1 175 
7 Konsum 1 175 
8 Lindbäcks bygg 1 125 
9 Pite Havsbad 1 125 
10 Swedbank 1 125 
11 Nordea 1 125 
12 SCA Timber 1 125 
13 Setra Trävaror 1 125 
14 Infjärdens värme 1 125 
15 Sparbanken Nord 1 125 
 15 största 54,2 8075 
 
Femton av de största arbetsplatserna i Piteå sysselsätter drygt 40 procent av 
alla de som arbetar i Piteå 8 075 av 19 193 (101231).  
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Arbetspendling 
 
År 2010 arbetade 15 535 personer av de som bor i Piteå i den egna kommunen. 
2 837 personer boende i Piteå pendlade till andra kommuner i Norrbotten för 
att arbeta (Regionfakta, 2012). 1 813 av dessa var män och 1 024 kvinnor (64 % 
respektive 36 %). Mest populärt är Luleå dit 2 209 personer arbetspendlar (78 
procent). Därefter kommer Älvsbyn (227 personer), Boden (108 personer) och 
Arvidsjaur (66 personer). Antalet personer som arbetspendlar till Piteå var vid 
samma tidpunkt 356, att jämföra med utresande 2 837 (12,5 procent). I antal 
mest populärt är Piteå bland luleborna (177), Älvsbyn (78), Boden (48) och 
Arvidsjaur (15). Övriga personer med annan hemortskommun än Piteå som 
arbetspendlar till Piteå är ett antal under tio. Det är tydligt att det geografiska 
läget med medföljande avstånd samt den generella arbetsmarknaden 
påverkar in- och utpendlingen i länet. 
 
År 2011 flyttade 450 ungdomar i åldrarna 18-24 in till Piteå. Samtidigt flyttade 
det ut 535 personer. Det betyder ett flyttningsnetto på -85. Det är både fler 
kvinnor som flyttar in och ut än män och även flyttningsnettot är relativt 
snedvridet utifrån kön, -60 kvinnor och -25 män. När det gäller 
åldersfördelningen utgör män och kvinnor i åldrarna 15-24, 13 procent av hela 
befolkningen år 2011, kvinnor 6,2 % och män 6,8 % (Regionfakta, 2012). Dessa 
siffror skiljer sig inte nämnvärt med genomsnittet för Norrbotten och riket. 
 
Arbetslösa 
 
I kategorin öppet arbetslösa i ungdomsgruppen 18-24 år i juli 2012 hamnar 
Piteå relativt högt upp i en jämförelse med övriga kommuner i Norrbotten 
(Arbetsförmedlingen, 2012). För riket låg öppet arbetslösa på 8,5 procent, i 
Norrbotten vart siffran 6,7 procent och Piteå låg på 6,4 procent (procentsatsen 
är ställd i relation till den registerbaserade arbetskraften totalt). För 
arbetssökande personer med aktivitetsstöd var andelen för riket 8,7, för 
Norrbotten 10,8 och Piteå 13,1. Om dessa siffror läggs samman hamnar vi på 
17,2 för riket, 17,5 för Norrbotten och 19,5 för Piteå. Piteå ligger med andra 
ord en bit över genomsnittet, både avseende riket och Norrbotten om man 
slår ihop båda dessa kategorier. Om man tittar på mars 2012, en månad under 
vinterhalvåret, är andelen för Piteå för öppet arbetslösa 5,4 procent och 
sökande med aktivitetsstöd, 19,9 procent. Den sammanlagda andelen 
ungdomar i dessa båda situationer hamnar på 25,4 procent att jämföra med 
17,3 för riket och 21,9 för Norrbotten. Kommuner i Västernorrland, som t ex 
Sollefteå och Timrå ligger på sammanlagda andelar på uppemot 31 procent 
under mars 2012. Sandviken och Bollnäs i Gävleborgs län ligger på runt 28 
procent vid samma tidpunkt. Många kommuner i Norrbotten och 
Västerbotten står sig bra i jämförelse med Kiruna och Arjeplog med tal på 
runt 9 procent. Orsaken till detta är förstås att många ungdomar väljer att 
faktiskt flytta från kommunen. 
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När man studerar förvärvsfrekvensen och gör en jämförelse mellan 
kommuner i länet placerar sig Piteå 2010 något under länssnittet avseende 
ungdomar (Regionfakta, 2012). I åldrarna 16-19 år är 20,5 procent 
förvärvsarbetande. I åldrarna 20-24, 57,7 procent. Motsvarande siffror för 
Norrbotten var 21,5 och 59,5 procent. Luleå kommun ligger ganska mycket 
under Piteås siffror, 19 respektive 49,5 procent och Älvsbyn över, 23,6 
respektive 63,5 procent. Rikets siffror är 18,3 och 56,4 för ungdomar. Om man 
däremot tittar på spannet 25-34 år ligger Piteå en bit ovanför både läns- och 
rikssnittet. Piteås siffror är här 78 procent, länets 76,2 och rikets 74,2 procent 
vilket kan indikera att arbetsetableringen i Piteå tar fart en bit upp i åldrarna. 
 
Vid en studie av nyanmälda jobb i kommunerna har t ex Luleå en betydligt 
högre siffra än vad Piteå har, också i förhållande till folkmängd 
(Arbetsförmedlingen, 2012). Under åren 1996-2011, med statistik månadsvis, 
har Luleå kommun ett genomsnitt på 296 anmälda nya platser medan Piteå 
endast ligger på 113, (38 % av Luleås antal anmälda platser, relationen i 
folkmängd är cirka 55 %). Intressant är att Skellefteå kommun, strax under 
Luleås antal i befolkning ligger på 179 nyanmälda jobb, också betydligt lägre 
än Luleå. Boden har ett snitt på 84 (74 %), vilket stämmer överens med 
relationen i befolkning i relation till Piteå (67 %) medan Gällivare ligger på 95 
(84 %), en siffra som vida överstiger Piteås om man tar hänsyn till relationen 
befolkning (45 %). Vid en kontroll av hur siffrorna sett ut under 2011 är 
faktiskt skillnaderna ännu större i relation till Piteås. Piteås siffror har i 
genomsnitt gått upp under detta år men de andra kommunerna nämnda ovan 
har gått upp betydligt mer avseende nyanmälda jobb. 
 
Siffrorna för de som fått arbete, i åldrarna 18-24 i de olika 
Norrbottenskommunerna skiljer sig inte så mycket (Arbetsförmedlingen, 
2012). I antal är skillnaderna förstås stora men i relation till folkmängd ligger 
det på ett snitt under åren 1996-2011 mellan 0,2 % - 0,37 %. Piteå befinner sig 
på 0,26 %, Luleå 0,2 % och Skellefteå 0,26 %. Man kan alltså inte konstatera 
några större skillnader avseende hur ungdomar har fått arbete. Detta är 
förstås statistik som har gått via Arbetsförmedlingen. Om man istället väljer 
att bara studera hur dessa siffror sett ut under 2011 har snittet över de som 
fått arbete i åldrarna 18-24 sjunkit men det gäller oavsett kommun. Piteå 
sticker alltså inte ut på något sätt i detta fall. 
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Teorier med anknytning till ungdomsarbetslöshet 
 
Det finns en mängd olika ingångar för forskning avseende området som rör 
ungdomar och arbete. Inom nationalekonomin har man både studerat hur 
ungdomars ekonomiska situation ser ut, i och utan arbete, men också hur 
ungdomsarbetslösheten påverkar samhällsekonomin i stort. Inom 
statskunskapens forskningsområde har fokus varit på ungdomars 
påverkansmöjligheter genom arbetet, men också hur olika politiska beslut och 
policys påverkar ungdomars möjligheter till arbetsetablering. Inom sociologin 
har det funnits ett flertal olika ingångar till att betrakta detta på men historiskt 
har ungdomar haft en stark koppling till arbete, urbanisering, ungdomskultur, 
media men också utanförskap och olika subgruppsfenomen (Fornäs m.fl., 
1984; Bunar & Trondman, 2000, Erling Bjurström, 2005). På senare år har 
debatten i stort rört ungdomars allt längre och mer komplexa 
etableringsprocess, möjligheter och utmaningar avseende utbildning och 
arbetslivets olika kompetenskrav samt ungdomars sociala och ekonomiska 
marginalisering i tider av arbetslöshet. 
 
Ungdomars etablering till arbetslivet 
 
Mönstret för ungdomars övergång från skola till arbetsliv skiljer sig stort från 
t ex den generation som nu är på väg ut från arbetsmarknaden. 
Etableringsprocessen för efterkrigsårens och fram till åttiotalets ungdomar 
hade ett betydligt mer linjärt utseende och var framförallt mer tidigarelagd än 
vad dagens är. Idag räknar man att etableringsåldern (den ålder när 75 
procent av alla har fast arbete) ligger på 26-27 år, medan den så sent som på 
åttiotalet var runt tjugo för kvinnor och något senare för män (beroende på 
militärtjänstgöring). Sveriges unika situation som bevarad nation under kriget 
skapade ett utomordentligt försprång för industri och export, något som 
ledde till en stark arbetsinvandring och så småningom kvinnors inträde på 
arbetsmarknaden. Utbildningsnivåerna låg också betydligt lägre och det var 
inte förrän på sjuttiotalet som antalet gymnasister började skjuta fart 
(Olofsson, 2005).  
 
Åldern för förstföderskor låg 1970 på 24 år för kvinnor (män blev pappor vid 
27 års ålder) och idag är åldern runt 29 år (31 för män). Orsaken till detta kan 
främst förklaras med att alltfler, i något högre grad kvinnor, läser vidare på 
högskolenivå och därmed uppskjuter familjebildning och barnafödande till 
utbildning och arbetsetablering är avklarad. En allt högre grad av materiell 
välfärd, längre utbildningstid och en mer svårtillgänglig arbetsmarknad för 
ungdomar har skapat utrymme till utvecklingen av en typ av ungdomskultur 
som för många ungdomar uttrycks i personlig utveckling, resor, 
fritidssysselsättning, m.m. Detta har dock problematiserats av flertalet 
forskare som pekat på riskerna med långa tider av utanförskap, i betydelsen 
utanför arbetssökande, arbete och skola. Här visade utredningen Unga 
utanför (2003) på högst väsentligt ökade risker för de grupper av ungdomar 
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som befann sig utanför dessa samhällsinstitutioner i mer än två år. De risker 
som pekades på var främst en ekonomiskt svagare och mer beroende 
situation, förhöjda risker för ohälsa och missbruk, svagare 
samhällspåverkansmöjligheter, etc. 
 
Ungdomstiden kan generellt betraktas utifrån två skilda perspektiv, ett 
livsfasperspektiv och ett generationsperspektiv. I ett livsfasperspektiv betraktas 
ungdom likväl som andra kategorier av åldersgrupper som innehållande 
vissa karaktäristiska egenskaper och övergångar, s.k. cesurer (Mitterauer, 
1988). Då betraktas ungdom i huvudsak som en tid i livet när vissa saker sker, 
som t ex utbildning, flytten hemifrån, familjebildning, barnafödande och 
arbetsetablering. Med detta perspektiv kan man säga att stabiliteten och 
förutsägbarheten i t ex ungdomstiden överbetonas och man bortser från att 
tidsbundna faktorer kan påverka möjligheter och alternativ i endera 
riktningen för den aktuella gruppen. Utifrån statistik menar man sig då i hög 
grad kunna förutsäga de sociala mönstren för stora grupper av befolkningen 
avseende utbildning, arbetsetablering, flyttnings- och boendebeteende, 
familjebildning, barnafödande, osv. 
 
I ett generationsperspektiv ligger snarare de omständigheter och 
förutsättningar som varje generation ungdomar omges av i fokus. Det betyder 
att en viss tids arbetsmarknad, den rådande kulturen, den sociala och 
ekonomiska situationen i landet, osv. präglar den uppväxande generationen 
till att anta vissa värderingar, beteenden, normer, något som markant skiljer 
sig från tidigare, (och senare) generationer. Med detta perspektiv överbetonas 
istället skillnaderna mellan olika generationer och man bortser då från att 
mönstren, för t ex övergången mellan skola och arbete inte skiljer sig 
nämnvärt. Man bortser också från att människor förändras och byter 
perspektiv på tillvaron under livets lopp, inte minst när man blir förälder. I en 
svensk kontext har detta populariserats genom benämnandet av t ex 
fyrtiotalister (köttberget), 68-rörelsens barn, MOKLOFS (Mobile kids with lots 
of friends (Lindgren m.fl., 2005), osv. Från ett forskningsperspektiv är det 
viktigt att i analysen av t ex ungdomsarbetslöshet och dess orsaker ta hänsyn 
till båda dessa perspektiv, i förståelsen av dels kontinuiteten och 
trögrörligheten i mönstren för övergång och etablering, dels den nuvarande 
ungdomsgenerationens omgivande strukturella kontext, t ex utbildning, 
arbetsmarknad, ungdomskultur, osv. Forskning har också visat att ungdomar 
ofta blir bedömda av tidigare generationers värderingsmönster och syn på 
etableringsmönster, något som kan behöva uppmärksammas (Wyn & 
Woodman, 2006). 
 
Konsekvenser av arbetslöshet 
 
Generellt kan man beskriva de utmaningar som ungdomar ställs inför i 
samband med övergången från skola till arbetsliv som tre till antalet (Arnell 
Gustafsson, 1999). Det är dels valet av arbete, ett val som knappast har blivit 
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enklare. Här har man velat visa att ungdomar generellt har betonat det man 
har kallat för post-materiella värderingar. Det betyder en övergång från 
betydelsen av materiell och ekonomisk trygghet till att i högre grad betona 
betydelsen av t ex självförverkligande och livskvalitet. En andra utmaning 
handlar om att ha rätt kunskaper. Naturligtvis är det alltmer uttalade kravet på 
fullbordad gymnasieutbildning en viktig faktor i denna utmaning men också 
att alltfler yrken kräver akademisk eftergymnasial utbildning. Samtidigt kan 
också de postmateriella värderingarna i någon mening slå igenom även inom 
detta område, i valet av utbildning, något som kanske inte alltid motsvaras av 
ett samhälles branschspecifika kunskaps- och kompetenskravprofilering. En 
tredje sista utmaning handlar om anpassningen till arbetslivets regler och normer, 
en övergång som i vissa fall kan bli en bjärt kontrast mellan 
utbildningssystemets betoning av demokratiska förhållningssätt och 
arbetslivets ibland mer hårdföra produktionslogik.  
 
Från att ha uppvisat mer linjära mönster har det nuvarande 
arbetsetableringsmönstret liknats vid en jojo-rörelse (Walther m.fl., 2006). 
Med det avses att ungdomar inte sällan går från arbete, tillbaka till utbildning 
eller arbetslöshet, och vidare till perioder kortare arbeten, osv. För de flesta 
ungdomar är detta inte något större problem utan kan snarare ses som en 
fråga om tid innan de är fullt etablerade. Detta gäller i högre grad ungdomar 
med starkt socialt stöd och med avslutad högre utbildning. För de grupper av 
ungdomar som saknar det sociala stödet, främst i sina föräldrar och med en 
mer eller mindre misslyckad skolgång är riskerna vid arbetslöshet högre för 
en förlängning av arbetslösheten, förstärkt utanförskap, missbruk, små 
ekonomiska möjligheter, liten tillgång till materiellt välstånd samt en svag 
position i samhället. Walther m.fl., (2006) visade dock i en stor europeisk 
studie att för en grupp vars övergångsmönster inte överensstämde med den 
grupp av ungdomar med lyckade övergångsmönster, ändå ledde till arbete 
trots att det kunde ta längre tid. Det handlade oftast om ungdomar med 
oortodoxa föreställningar om utbildning och arbete men som samtidigt inte 
ställde sig negativ till arbete som sådant. De var helt enkelt mer intresserade 
av alternativ vägar in på arbetsmarknaden än andra. De grupper som klarade 
sig sämst, var de som i Robert Mertons termer varken anammade samhällets 
överenskomna kulturella mål, i form av att få (i generell mening) en god 
utbildning och ett bra arbete eller hade tillgång till de institutionella medlen 
som krävs för att uppnå dessa kulturella mål, som t ex socialt eller kulturellt 
kapital, ofta kopplat till klass (Merton, 1968; Berglund 2008; Aakvaag, 2008). I 
Walthers m.fl. studie identifierades fem olika mönster av etableringsprocess 
för unga människor (Walther m.fl., 2006). De med jämn etablering hade vad 
som kan kallas en linjär övergång, från skola till arbete, bostad och 
självständigt vuxenliv (Ungdomsstyrelsen, 2005). De med alternativ etablering 
är som kort beskrivits ovan mer en konsekvens av individens egna val. De 
personer som uppvisar en institutionellt lagad etablering är de som upplevt 
problem men som med hjälp av olika offentliga eller familjens insatser lyckas 
genomföra övergången till ett arbetsliv. En orörlig etablering visar de personer 
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med en avbruten etableringsprocess upp, något som kan resultera i ett längre 
eller permanent utanförskap. Slutligen, de med en nedåtgående eller förstörd 
etablering har oftast kommit in i en situation och ett beteende vars 
konsekvenser uppvisar stora risker att överhuvudtaget komma in på 
arbetsmarknaden. 
 
Fördelarna med att vara i arbete har med viss naturlighet kopplats till dess 
bidrag till den ekonomiska situationen för individen. Marie Jahoda m.fl., 
(1933) visade i en klassisk studie på i det närmaste monumental 
arbetslöshetssituation i ett litet samhälle i Österrike på både manifesta och 
latenta konsekvenserna av arbetslöshet. De ekonomiska konsekvenserna av 
arbetslöshet kan betraktas som den manifesta funktionen av en arbetslöshet. 
Människor får helt enkelt mindre pengar att röra sig med vid en arbetslöshet, 
något som kräver en omarrangering av t ex konsumtionsmönster. De latenta 
funktionerna som kunde studeras i Marienthal var att människors deltagande 
i ideella medlemsorganisationer minskade, folk bjöd alltmer sällan hem sina 
vänner och bekanta, de arbetslösa sov allt senare på förmiddagen och la sig 
allt tidigare och var betydligt mer passiva, (detta gällde i högre grad männen). 
Folk slutade alltmer att bry sig om tiden, inte heller hur de var klädda, osv. I 
en nutida situation kan denna studie vara intressant att fundera över med 
tanke på ungdomsarbetslösheten om arbetets manifesta och latenta funktion. 
Joachim Vogel (2005) menar att dagens ungdomsgeneration är den första i 
modern tid som kommer att få en sämre välfärdsutveckling än tidigare 
generationer. Studien visade att många ungdomar saknar ekonomiska medel, 
i form av egen inkomst, men har en relativt god tillgång till materiell välfärd. 
Detta genom sina föräldrar, något som också är intressant utifrån ett 
ungdomskulturperspektiv där ett liv utan starkare koppling till 
arbetsmarknad och med möjligheter till en meningsfull och utvecklande fritid 
möjliggörs just genom föräldrarnas försorg. En intressant fråga är på vilket 
sätt arbete och pengar som dess främsta utkomst är ett incitament för 
ungdomar att söka efter, utbilda sig för, pendla eller flytta för att få ett arbete. 
 
Den ökande utbildningsnivån 
 
En vanlig förställning avseende ungdomars attityder och värderingar till 
arbete är att dessa förändras och mognar med åldern (Ungdomsstyrelsen, 
2003). Rent generellt har ungdomar i högre grad antagit en mer postmodern 
inställning till arbete där föreställningar om den livslånga anställningen inte 
längre på samma sätt som förr gör sig gällande. Detta kan förklaras i både 
termer av rationalitet och individualisering (Ritzer, 1998; Beck, 1998). Arbetets 
rationalisering har inte bara inneburit att många arbetsuppgifter som tidigare 
gjordes av människor nu ersatts av maskiner men också att själva arbetets 
natur förändrats. Så skilda arbeten som barnmorskans eller gruvarbetarens, 
vars påstådda intuitiva dimensioner till stor del ersatts av olika maskiners 
automatiska och datoriserade avstämningar, är något som avmystifierat både 
arbetet och arbetsidentiteten. Den tekniska utvecklingen har också förändrat 
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tilliten till och synen på vetenskap som något varaktigt. En teori är bara giltig 
fram till nästa teori. Rationaliseringar av olika slag har på många sätt 
underlättat arbetslivet men kan också på samma gång sägas ha bidragit till 
arbetslivets bristande varaktighet.  
 
Olika individualiseringsprocesser har frigjort individen till att inte längre på 
samma sätt vara bunden av traditioner och lokala värderingssystem i valet av 
sin yrkeskarriär (Beck 1998, Bauman, 2001). Samtidigt får dessa som 
konsekvens att det val bland alternativa vägar som görs, kan ses som den 
enskilde individens eget ansvar, och så även misslyckandena. Ett begrepp 
som under den senaste tiden lyfts upp av EU har varit empowerment (Equal, 
2000). Dess ursprungliga betydelse är hämtad från stödjande verksamhet 
riktad till minoritetsgrupper och grupper i samhället vars tillgång till 
institutionella medel är svaga och vars påverkansmöjligheter är låga i 
samhället. Den ”nya” användningen av empowermentbegreppet har 
kritiserats och problematiserats som ett sätt att ”uppfostra” individen att 
förstå och anamma de förutsättningar som individualiseringen medför 
(Trägårdh, 2000; van Berkel & Valkenburg 2007, Starrin, 1997). 
Etableringsmönstren för ungdomar har tidigare liknats vid en tågresa där 
vägen från skola till arbete i hög grad var utstakad och förutbestämd (tågräls, 
tågstationer) men där nu denna övergångsfas mer har formen av en bilresa 
där landskapet ligger öppet för varje individ att själv besluta om syfte och mål 
för resan (Furlong & Cartmel, 1997). Den ibland överdrivet positiva 
inställningen till dessa nya övergångsmönster problematiseras som en 
fallgrop av Furlong & Cartmel eftersom den i hög grad verkar bortse från att 
alla, om vi använder samma metafor, inte kör samma sorts bil. För de 
ungdomar med svårigheter i sin etableringsprocess, många gånger beroende 
på svagt socialt stöd, är det öppna landskapet inte på samma sätt ”öppet” och 
tillgängligt som för de som har tillgång till de institutionella medlen. 
 
Sennett (2000, 2008) menar att karaktären på arbetet har förändrats och att 
begrepp som flexibilitet skapat en osäkerhet och otrygghet för många på 
arbetsmarknaden. För många innebär dessa nya krav spännande utmaningar 
och utlovar utvecklande arbeten och uppgifter medan det för andra istället 
upplevs som hot. Allvin (1997) menar att många arbeten har gått från att ha 
varit reglerade i betydelsen mer eller mindre beskrivna i detalj och 
kontrollerade till att idag vara självreglerande till sin karaktär. Med det menas 
att för många anställda är arbetsuppgifterna eller mål inte i detalj reglerade 
utan det är upp till den enskilde att själv förstå och internalisera 
organisationens syfte och mål och själv dra slutsatser om den egna insatsens 
riktning och innehåll. Detta kan både bädda för förhållanden där utveckling 
och självförverkligande möjliggörs men samtidigt riskerar gränserna för den 
egna arbetsinsatsens utseende och omfattning suddas ut i kanterna. Dessa 
förändrade tendenser avseende arbetets karaktär och innehåll kan hos många 
ungdomar upplevas som hotande, inte minst om man från skolan bär med sig 
erfarenheter av svårigheter och misslyckanden. I en klassisk studie har Willis 
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(1977) visat hur arbetarklasspojkar i England uttryckte motstånd och en 
nedvärderande inställning till skolsystemet och reproducerade 
arbetarklassyrken. Studien visar hur en viss arbetarkultur kan påverka synen 
på utbildning, den egna arbetsidentiteten och de faktiska möjligheter som står 
till buds i den egna kontexten. I Trondmans bok ”Bilden av en klassresa” 
(1993) visar han hur svårt det kan vara att utbilda sig och företa en klassresa, 
inte minst avseende den identitetsförändring det innebär. Risken är att man 
inte känner sig hemma i någon av världarna. 
 
En teoretiker som påverkat synen på den svenska skolan och de skillnader i 
resultat bland barn från olika samhällskategorier är Pierre Bourdieu (Broady, 
1988). Hans kapitalbegrepp har visat på hur olika barn har olika 
förutsättningar att klara av skolan, en teoribildning som också kan överföras 
till etableringsprocessen till arbetslivet. Bourdieu talar om tre former av 
kapital, ekonomiskt, kulturellt och socialt kapital (Aakvaag, 2011). Varje 
människa strävar efter att skaffa sig kapital, investera och ackumulera det. På 
det sättet man kan säga att kapital både är ett mål och medel för människor. 
Ekonomiskt kapital handlar förstås om tillgången av pengar, aktier, egendom, 
etc. och ger den som har tillgången till det ekonomisk makt. Kulturellt kapital 
är en annan form av kapital som handlar om att kunna förstå och behärska 
olika koder i samhället. Detta är något man främst får tillgång genom 
utbildning, viktiga positioner i samhället, deltagande i politiska, kulturella 
eller vetenskapliga sammanhang. Det främsta sätt som denna kapitalform 
yttrar sig på är genom språket. Detta kan användas genom att inbegripa vissa 
personer och utestänga andra. Generellt har just denna kapitalform använts 
för att förklara skillnader i studieresultat bland barn i den svenska skolan. 
Här menar man att vissa föräldrar har, genom utbildning och positioner i 
samhället helt enkelt en större tillgång till kulturellt kapital, något som de 
också kan överföra och reproducera till sina barn. Detsamma kan sägas gälla 
socialt kapital som handlar om tillgången av nätverk och medlemskap i olika 
sammanhang. Här kan den vanliga företeelsen av att föräldrar ordnar 
sommarjobb till sina barn på de arbetsplatser de själv arbetar på stå som 
exempel för detta. Dessa kapitalformer kan utgöra ett användbart perspektiv i 
förklaringen till varför vissa barn dels presterar sämre i skolan, dels verkar ha 
större problem i sin arbetsetableringsprocess. En tolkning kan vara att deras 
föräldrar, utifrån den egna utbildningsnivå och position på arbetsmarknaden, 
saknar eller har mindre tillgång till alla tre kapitalformerna, något som i sin 
tur innebär att de helt enkelt inte har nog eller rätt kapital att överföra till de 
egna barnen. 
 
 
 
 
Arbetslivets förändrade krav på kompetens 
 
En vanlig föreställning om arbetsmarknaden är att allt fler arbeten och 
arbetsuppgifter har blivit allt mer kvalificerade. Den bild som forskningen 
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visar är att många arbeten trots allt fortfarande kräver mycket litet 
skolutbildning för att utföras (Åberg, 2002). Detta är dock inte samma sak 
som att många av dessa yrken kräver högre utbildning för att inledningsvis få 
dem. Arbeten med låga krav på utbildningsnivå, s.k. genomgångsarbeten har 
minskat men å andra sidan har också befolkningens utbildningsnivå ökat. 
Forskning visar också att många jobb med låga utbildningskrav går till folk 
med högre utbildning, dvs. överkvalificerade personer, något som i sin tur 
innebär en slags undanträngningseffekt där man kan säga att de med låg 
utbildning inte ens får de arbeten de är kvalificerade för (Åberg, 2002). När 
det gäller kvalifikationsnivåerna för olika arbeten har dessa i generell mening 
förändrats och ökat på grund av de tekniska framstegen. När taylorismen 
gjorde sitt intåg inom industrin i början av 1900-talet fruktade många att 
arbetarens möjligheter till inflytande över det egna skapande arbetet skulle 
minska, något som också Braverman på 70-talet varnade för med hänvisning 
till Marx alienationsbegrepp (Braverman, 1974). Samtidigt har utvecklingen 
mot vad som har kallats det goda arbetet (Metall, 1985) vidareutvecklats, inte 
minst genom 70-talets genomgripande överenskommelser mellan 
arbetsmarknadens parter. Många har skrivit och menat att taylorismen 
fortfarande finns i många arbeten, som t ex call-centerverksamhet och 
liknande där både övervakning, löpande band och ackordsgrundade 
belöningssystem ingår som viktiga inslag (Jansson, 2006; Sandkull & 
Johansson, 2000). Den sammanfattande bilden av det förändrade arbetet är att 
den utveckling som stakades ut av Braverman (1974) i början av 1970-talet 
endast delvis fått sin uppfyllelse. Managementkoncept som t ex Lean och 
Toyotamodellen har både starka inslag av arbetarinflytande och kompetens- 
och personalutveckling, samtidigt som det också innebär kontroll och 
övervakning (Sandkull & Johansson, 2000). Många arbeten är vad Allvin 
(1997) kallat individualiserade arbeten med stora möjligheter till både karriär 
och självförverkligande men samtidigt risker för oklara gränser avseende 
förväntningar av den egna insatsen. Samtidigt verkar det finnas kvar många 
arbeten där ingångskraven höjts men där den faktiska utbildningsnivån för 
arbetets innehåll och karaktär fortfarande är låg och där 
utvecklingsmöjligheter är små. 
 
Som en följd av den genomgripande debatten om det livslånga och livsvida 
lärandet har även validering som medel och metod framträtt som en väg för 
många vars arbetserfarenheter och yrkeskunnande saknar dokumentation och 
skriftligt erkännande (Valideringsdelegationen, 2008). Metoden används 
huvudsakligen i samband med arbetslöshet med syfte att underlätta inträdet 
till arbete eller i samband med studier. Från EU-håll har metoden kanske 
främst påpekats som ett sätt att ”dammsuga” upp och ge erkännande åt de 
kunskaper och kompetenser som arbetslivet innehåller men som inte getts 
formell legitimitet (Berglund, 2010). Många ungdomar står tyvärr utanför 
även denna metod eftersom de saknar betydande arbetslivserfarenheter att 
validera. I en avhandling om valideringsliknande verksamheter i arbetslivet 
visar Berglund (2010) att arbetslivet har en delvis annan logik i sitt sätt att 
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värdera kunskaper och kompetenser på än vad det formella 
utbildningssystemet har. Trots det är det formella utbildningssystemet och 
den legitimitet den innehar och medför den port som de flesta människor som 
är på väg in i arbetsmarknadssystemet måste gå igenom. Det betyder att det 
till skillnad från förr inte på samma sätt är möjligt att ”gå förbi” skolsystemet 
och, så att säga, bakvägen smyga in på arbetsmarknaden. Den vägen är i 
många avseenden stängd på grund av den rationalisering och 
individualisering som på ett så genomgripande sätt har förändrat samhälle 
och arbetsliv. Idag finns det inte bara en förväntan att den anställde skall ha 
en grundläggande utbildning på något yrkesområde, utan att denne skall ha 
en demokratisk och social skolning och kompetens, förmåga till samarbete, 
kontaktskapande och kommunikation. Det innebär att för den som i någon 
mening ”hoppat över” skolan inte heller har den skolning som arbetslivet 
grundläggande efterfrågar och kräver. Det är i detta sammanhang som 
empowerment som förhållningssätt i t ex kommunala aktiviteter och program 
riktade till arbetslös ungdom har sin givna plats. Det blir då ett sätt att ge 
ungdomarna verktyg i händerna till att själva förstå och kunna handla mot en 
framtida arbetsmarknadsetablering, en utveckling som kan ta olika lång tid. 
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Tidigare studier om ungdomsarbetslöshet 
 
Ungdomsarbetslöshet har studerats ur en rad olika aspekter. En sådan är 
vilka konsekvenser som en långvarig eller återkommande arbetslöshet kan ha 
för ungdomar i ett kort perspektiv men också senare i livet. Den 
sammantagna bilden utifrån den forskning som gjorts är att långvarig 
arbetslöshet i ungdomsåren leder till en oftare förekommande ohälsa (fysisk 
och psykisk), sämre självbild och självförtroende samt en större risk för 
alkohol- och drogmissbruk. Även senare i livet kunde bl.a. Hammarström 
konstatera oftare förekommande hälsoproblem bland dem som varit 
arbetslösa i ungdomsåren som i sin tur påverkar deras möjlighet på 
arbetsmarknaden när man blivit äldre. (Hammarström & Janlert, 2000; 
Hammarström & Novo, 1998; Novo, 2000) 
Nordström-Skans (2009) studerade varför svenska ungdomar vid en 
internationell jämförelse står för en ovanligt stor, och ökande, andel av den 
totala arbetslösheten: 
 

”Slutsatsen var att ungdomsarbetslösheten är ett resultat av ett mycket stort 
antal väldigt korta arbetslöshetsperioder. Detta tyder på att ökningen beror på 
att fler övergångar mellan arbeten, eller fler övergångar mellan studier och 
arbete, sker via en kortare period av arbetslöshet. Samtidigt med den ökade 
relativa ungdomsarbetslösheten har vi sett en ökning såväl av antalet tillfälliga 
anställningar som av antalet studenter så båda förklaringarna är rimliga. Det är 
dock oklart om ökningen av antalet tillfälliga anställningar är en orsak till, eller 
en konsekvens av, den ökade arbetslösheten”. (Nordström-Skans, 2009) 

 
Nordström-Skans har tillsammans med Kramarz (2011) studerat betydelsen 
av informella kontakter för ungdomar att få sitt första arbete. De konstaterar 
att: 
 

..familjekontakter framförallt är betydelsefulla inkörsportar till de första jobben 
för ungdomar med låg utbildning och dåliga studieresultat. Betydelsen är 
dessutom större när arbetslösheten är hög”. (Kramarz & Nordström-Skans, 2011) 

 
Man konstaterar att även andra sociala band är av betydelse exempelvis 
grannar och skolkamrater. En slutsats är att betydelsen av de sociala banden 
är större eller viktigare för ungdomar med sämre förutsättningar med 
avseende på att få arbete.  
 
En statistisk översikt 
 
Ungdomsarbetslösheten i Sverige ligger över 20 procent enligt 
Arbetskraftundersökningen, vilket är en hög siffra i flera dimensioner enligt 
Anders Forslund, professor och forskare vid IFAU3. Ungdomsarbetslösheten 
har ökat i en jämförelse med för tjugo år sedan. Den är hög i en europeisk 
                                                 
3 IFAU är institutet för arbetsmarknads- och utbildningspolitisk utvärdering. Den sammanfattning som 
redovisas av ungdomsarbetslösheten är hämtad från Anders Forslund installationsföreläsning som 
professor 2011. 
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jämförelse och den är hög i jämförelse med arbetslösheten för äldre grupper. 
T ex har den relativa ungdomsarbetslösheten ökat från två till tre gånger 
högre den övriga arbetslösheten under en relativt kort period. Under senare 
år mäts ungdomsarbetslösheten med en större överensstämmelse jämfört med 
övriga europeiska länder, vilket möjliggör jämförelser, t ex är 
heltidsstuderande som söker arbete medtagna i statistiken något som inte 
gjordes förr. Ett problem med detta kan vara att i studier har flertalet av dessa 
ungdomar ändå identifierat sig själv som studerande och inte arbetssökande, 
vilket kan innebära en slags mätproblematik. Vissa länder, som t ex Danmark 
med erkänt låg ungdomsarbetslöshet, har en integrerad lärlingsperiod i sina 
yrkesgymnasiala program, något som också kan påverka 
ungdomsarbetslöshetssiffrorna. I sammanhanget brukar även nämnas 
Sveriges relativt höga minimilöner som en orsak till en svårighet för 
ungdomar att ta plats på arbetsmarknaden. Trots detta menar Anders 
Forslund att den höga svenska ungdomsarbetslösheten behöver betraktas 
som ett problem. Det är inte frågan om en förlorad generation som det ibland 
brukar uttryckas men det finns en mindre grupp vars övergångsproblematik 
är större än andras. 
 
Unga utanför 
 
Ett problem med anknytning till ungdomsarbetslöshet, är den grupp som 
benämnts Unga utanför. Utanförskap som definierades i den stora SOU-
utredningen Unga utanför från 2003, som ungdomar ej i utbildning, arbete 
eller anmälda som arbetssökande kan ses som en risk i samband med tider av 
arbetslöshet (Utbildningsdepartementet, 2003). I utredningen menade man att 
utanförskap i den specifika betydelsen, dvs. utanför skolsystem och 
arbetsmarknad inte nödvändigtvis kan likställas med ett utanförskap 
bestående av social problematik för alla som definitionsmässigt hör till den 
gruppen men det utredningen ändå pekade på var att utanförskapet i många 
fall signalerade problematik som inte enbart handlar om att ungdomar inte 
har tillräcklig utbildning eller får någon typ av anställning. Det betyder att 
lösningen på utanförskapet inte enkelt kan definieras som arbete, med ett 
hurtigt tillägg; så löser sig allt. I utredningen pekade man på ett flertal 
områden som starkt inverkar på risken för utanförskap, t ex svagt socialt stöd 
från föräldrar eller andra närstående, missbruk, livsstil som hälsorisk, 
psykiska problem, sjukdom eller funktionshinder, etnicitet, osv. En ytterligare 
viktig lärdom från utredningen är att ungdomar som är utanför, enligt 
definitionen, i två år eller mer har betydligt svårare att etablera sig i samhället. 
Vid tiden för utredningen fanns det 940 000 ungdomar i åldrarna 16-24, år 
2001 var 70 000 av dem utanför. I gruppen 16-19-åringar var 7 000 utanför i 
två år eller mer. Motsvarande siffra för 20-24-åringar var 20 000. I denna 
grupp fanns en överrepresentation av utrikes födda, ej avslutad grundskola. 
Den slutsats man då drog av gruppen med minst två år utanför, var att det är 
en grupp med ”tydliga etableringssvårigheter” och att det inte är ”fråga om något 
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övergående deltagande i en ungdomskultur med långa resor och frivilligt 
jobbhoppande” (Utbildningsdepartementet, 2003, s. 10).  
 
Mellan åren 2007-2010 steg siffran för den grupp ungdomar mellan 16-25 år 
som varken studerar eller arbetar från 85 300 (13 900 16-19 år, 71 400 20-25 år) 
till 120 100 (19000 respektive 101 100) (Temagruppen Unga i arbetslivet, 2012). 
Av cirka 123 000 ungdomar i denna grupp 2009 gick runt 40 procent till arbete 
eller studier året därpå. Det är alltså omkring 60 procent av denna grupp som 
kvarstår. Denna grupp skall inte jämföras med gruppen unga utanför enligt 
ovanstående definition eftersom ett flertal är arbetssökande och befinner sig i 
arbetsmarknadsåtgärder. För 2010 års grupp på 120 100 personer såg 
fördelningen ut på följande sätt: Invandrat under året (7,4 %), statliga 
arbetsmarknadsåtgärder längre än 7 månader (22 %), kommunala 
stödåtgärder längre än 7 månader (6,9 %), omvårdnad av barn längre än 7 
månader (5,2 %), sjukdoms- eller funktionsnedsättning längre än 7 månader 
(10,7 %), kombination av stöd mellan 1-12 månader (17 %) och ingen känd 
aktivitet (30,8 %). Nästan 37 000 ungdomar i åldrarna 16-25 år vet man inte 
vad de gör. Gruppen 16-19 år utgör en betydligt större andel i denna grupp 
(60,3 %). Detta kan synas lite märkligt med tanke på kommunernas 
informationsansvar. Övre Norrland ligger förhållandevis lågt till nationellt 
sett, 8,7 % av totalpopulationen arbetar eller studerar inte. Motsvarande siffra 
för riket var år 2010 9,5 %. 
 
En studie om utanförskap och ungdomars alkoholvanor 
 
I en studie som gjordes på uppdrag av Länsstyrelsens drogsamordnare Mats 
Burman under hösten 2010 intervjuades dels en grupp studenter vid Luleå 
tekniska universitet med ”normala” alkoholvanor för den åldersgruppen och 
samhällskategorin, dels en grupp ungdomar från Piteå med erfarenhet av 
missbruk och vad som kan betecknas som grav social problematik (Berglund, 
2011). I båda grupperna var alkoholen en betydelsefull faktor i festen och 
umgänget med kompisar. En tydlig markering gjordes särskilt av studenterna 
att ett ”vilt och hejdlöst” drickande är något som enbart hör till ungdomsåren, 
när man befinner sig i 20-årsåldern. Ett likartat beteende i senare år 
betecknades snarare som ”patetiskt”. Detta visar på hur ungdomarna själva 
såg på det hejdlösa festandet som en livsstil som är starkt kopplat till en viss 
livsfas, och i deras fall, även till en viss kontext. Att detta sedan skulle komma 
att förändras och med tiden övergå till ett mer planerat och ”moget” 
drickande sågs som något naturligt av dessa ungdomar. 
 
För den grupp ungdomar med tydliga etableringssvårigheter till stor del 
beroende på social problematik fanns det en mer komplex attityd till alkohol. 
En av dessa hade tagit ett tydligt avstånd från alkohol, eftersom han menade 
att han blev alltför som han uttryckte det, våldsam vid bruket av detta. Det 
var även tydligt i den här gruppen att stödet från föräldrarna och kontakten 
med hemmet i flera fall inte var helt oproblematiskt. Det fanns även en väl 
förankrad dröm om ett svensson-liv, med arbete, familj, egen bostad, osv. 
samtidigt som man förstod att detta kunde ligga längre fram i tiden beroende 
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på ett relativt dåligt utgångsläge, inte minst avseende etableringen på 
arbetsmarknaden. För de flesta i den här gruppen var utbildning inte ett 
tänkbart alternativ, till stor del beroende på tidigare erfarenheter av 
misslyckande i skolsystemet. 
 
Denna studie visar på ett tydligt sätt hur gruppen ungdomar, i denna studie 
avseende alkoholvanor, kan se högst olika ut. För den grupp som studerade 
på högskolan problematiserades inte nämnvärt alkoholvanorna, familje- eller 
kamratstödet och inte heller framtiden. Det var tydligt att för dem framstod 
deras livssituation och framtidsmöjligheter följa ett vanligt förekommande 
mönster, något som det av den anledningen inte fanns några skäl att 
problematisera. För den andra gruppen ungdomar där livet liksom stannat 
upp, var situationen och framtiden mer problematisk. Det var uppenbart att 
deras resonemang i huvudsak kretsade runt den egna livssituationen och dess 
problematik och att den oftast jämfördes mot det de själva benämnde som en 
mer ”normal” livssituation. De var inte som andra. 
 
Den relativa ungdomsarbetslösheten 
 
I en avhandling från 2011 beskriver Peter Håkansson den relativa 
ungdomsarbetslösheten (Håkansson, 2011). Med det avses 
ungdomsarbetslöshet i relation till den övriga arbetslösheten. 1970 var 
arbetslösheten för ungdomar mellan 20-24 år cirka 2 procent, 2010 var siffran 
för samma åldersgrupp cirka 20 procent. Från 1970 ökar därför den relativa 
ungdomsarbetslösheten eftersom arbetslöshetssiffrorna för gruppen 25-64 i 
princip är konstant. Att den relativa ungdomsarbetslösheten minskade under 
90-talet beror på att arbetslösheten för 25 till 64-åringar ökade dramatiskt 
under ett antal år. Från 2000-talet har den relativa ungdomsarbetslösheten 
återigen ökat. Internationellt sett har Sverige under de senaste åren legat på 
mycket höga kvoter. Ända sedan början av 90-talet är EU:s kvot runt 2,5, dvs. 
ungdomsarbetslösheten är 2,5 gånger större än arbetslösheten för övriga 
grupper medan Sveriges kvot markant stigit sedan 2007 till uppemot kvoter 
på 4,5. Även om man ser till genomsnittskvoten under perioden 1993-2005 
ligger Sverige på femte plats över de högsta kvoterna för relativ 
ungdomsarbetslöshet.  
 
Håkansson ställer frågan om Sverige därför i jämförelse med andra länder har 
sämre övergångsregimer, dvs. generellt är sämre på att stödja ungdomar i 
deras etableringsprocesser till arbetslivet (Håkansson, 2011, s. 9). Han 
ifrågasätter också den vanliga invändningen att Sveriges höga siffror i 
huvudsak beror på att arbetskraften blir mindre bland ungdomar eftersom de 
studerar längre. Detta menar Håkansson kan avfärdas med det argumentet att 
då skulle även andra länder i Europa ha samma problem men det har de inte. 
Håkanssons tes är att bristande socialt kapital i form av nätverk och kontakter 
minskar möjligheterna för arbete och att det av den anledningen finns skäl att 
särskilt diskutera och undersöka detta i Sverige.  
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Datainsamlingens upplägg 
 
Frågeställningar och fokus 
 
Som utgångspunkt för projektet formulerades två initiala frågeställningar: 
 
Varför har Piteå en högre ungdomsarbetslöshet än i jämförbara kommuner? 
Varför har Piteå en hög ungdomsarbetslöshet och samtidigt en låg total arbetslöshet? 
 
Piteå kommun efterfrågade en klarare bild av varför kommunen har en hög 
ungdomsarbetslöshet, i relation till omgivande kommuner och i relation till 
den egna totala arbetslösheten. Det kan finnas en mängd olika sätt att betrakta 
detta på. Ett sätt kan vara att undersöka hur det faktiska utbudet av arbeten 
ser ut i Piteå. Detta kan göras genom att undersöka Arbetsförmedlingens 
statistik över lediga arbeten och anställningar av arbetslösa. Ett annat sätt kan 
vara att försöka fånga problematiken runt friktionsarbetslöshet och intervjua 
arbetsgivare, AF och arbetslösa om deras erfarenheter av att söka arbeten och 
de problem och tidsavstånd som kan uppstå i samband med att jobb 
utannonseras och den tid det tar innan de besätts. Andra sätt kan vara att 
fokusera på strukturell arbetslöshet som förklaring till arbetslösheten och då 
undersöka olika aspekter av mismatchproblematik. I detta fall kan lokala och 
regionala utbildningsutbud studeras eller faktisk utbildning bland 
arbetssökande men också de faktiska krav som arbetsgivare ställer på den 
önskade personalen. Ytterligare sätt kan vara att inrikta sig på attityder, 
föreställningar, planer och betraktade handlingssätt hos de arbetslösa för att 
på så sätt få en klarare bild av vilka förutsättningarna är hos de unga 
arbetslösa, t ex ifråga om ekonomisk situation, boendesituationen, utbildning, 
socialt stöd, flyttningsbenägenhet, osv. Det innebär att fokus i ett upplägg 
med ett sådant angreppssätt riktar in sig på hur ungdomarna uppfattar sin 
situation, vad de planerar göra och vad de faktiskt gör. Det är denna senare 
upplägg vi har valt i denna studie. Det innebär inte att aspekter av de andra 
uppläggen inte har berörts. 
 
Enkätutskicket 
 
I styrgruppen för projektet, ingick David Sundström, samhällsstrateg vid 
Piteå kommun, Vera Nilsson, verksamhetsutvecklare på Vägledningscentrum 
vid Piteå kommun, Marita Eriksson, arbetsförmedlare med ansvar för 
ungdom på Arbetsförmedlingen samt Mats Jakobsson och Leif Berglund, 
forskare vid Luleå tekniska universitet. I gruppen beslutades det att skicka ut 
en enkät till samtliga arbetslösa ungdomar i åldrarna 16-24 år. Vid tillfället för 
utskicket i mitten av april 2012 var antalet i denna grupp 866 personer. Den 
enkät som skickades ut utformades huvudsakligen av Mats och Leif men 
styrgruppen gavs möjlighet till förändringar, vilket också skedde. Den 
slutgiltiga versionen av enkäten skickades ut genom AF:s försorg med 
svarskuvert. Samtliga enkäter var numrerade eftersom en iPad och tio 
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biobiljetter utlottades i samband med inskickandet av enkätsvar. Hela 
förfarandet var anonymt i den bemärkelsen att endast AF känner till vem som 
fick enkäterna och endast LTU känner till innehållet i de inskickade enkäterna. 
 
131 ifyllda enkäter skickades in till LTU under tiden fram till sommaren. 
Ingen påminnelse skickades ut. 131 enkäter av 866 innebär en svarsfrekvens 
på 15,1 procent. Ytterligare trettio enkäter kom in där adressatens adress ej 
var känd. Runt femton procents svarsfrekvens är ett mycket lågt antal 
svarande i detta sammanhang. Detta kan ses som ett resultat i sig. Man kan 
anta att andelen svarande hade kunnat nå 20-25 procent om en påminnelse 
hade skickats ut. Enkätsvaren har analyserats och sammanställts i tabeller och 
kommenterats i resultatdelen av Mats Jakobsson. En diskussion om enkätens 
metodologi och tillförlitlighet förs i början av nästa kapitel. 
 
Intervjuerna 
 
I projektet beslutades också att intervjua ett antal personer som på olika sätt 
arbetar med arbetslösa ungdomar. En fokusgruppintervju (gruppintervju) 
gjordes med fyra personer från Arbetsförmedlingen som alla arbetade med 
ungdomar. Det var Marita Eriksson som också ingick i projektets styrgrupp, 
Jan Ekman, Åke Pesula och Lennart Hedlund. Tre personer med operativt 
ansvar för olika typer av aktiviteter inom kommunens arbetsmarknadsenhet i 
Piteå hördes också var för sig. Det var Inga Johansson, verksamhetschef 
Individstöd, Peter Lundqvist, vägledare på Studiecentrum och Johan 
Hörnemalm, projektledare. Dessa intervjuer räckte också ungefär en timme 
vardera. I denna första intervjufas hördes även tre chefer med ansvar för det 
strategiska arbetsmarknads- och utbildningsfrågor. Det var förvaltningschef 
Susanne Jangdal, Jennie Lehtipalo, avdelningschef Vägledning och Service 
samt Håkan G Johansson, avdelningschef Livslångt lärande. Dessa tre hördes 
i en fokusgruppintervju. Samtliga fem intervjuer räckte cirka en timme, 
genomfördes, bandades och transkriberades samt analyserades av Leif 
Berglund. Intervjuerna genomfördes under perioden slutet av februari 2012 
till början av april samma år. 
 
De fem undersökta kommunerna 
 
I en senare fas av projektet genomfördes en kortare telefonintervju med olika 
företrädare med ansvar för ungdomsarbetslösheten från några olika 
norrlandskommuner. De kommuner som hördes var Luleå, Kalix, Timrå, 
Boden och Sandviken. De valdes mest med tanke på att de alla har en relativt 
hög ungdomsarbetslöshet. De personer som hördes var Lars Backlund, 
verksamhetschef för Arbetsmarknadsenheten i Timrå kommun, Anders 
Johansson vid Arbetsmarknadscentrum i Sandvikens kommun, Anita 
Hedberg, enhetschef för Lärcentrum i Bodens kommun, Mikael Jansson, 
verksamhetsansvarig för KUC, Kalix Utvecklingscentrum samt Sven Lindahl, 
chef för arbetsmarknadsavdelningen i Luleå kommun. Varje intervju räckte 
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cirka 15-20 minuter och behandlade generellt respektive kommuns strategier 
avseende ungdomsarbetslöshet, aktuell statistik och syn på flyttnings- och 
pendlingsmönster, utbildningsbenägenhet, signaler från företagarna avseende 
kompetenskrav, osv. Svaren har sammanställts kommunvis med aktuell 
statistik om varje kommuns befolkning, arbetspendling, inkomst- och 
utbildningsnivåer samt arbetslöshet.  
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Vilka är de arbetslösa ungdomarna i Piteå? 
 
Enkätstudien 
 
I denna del av rapporten redovisas utfallet av den enkätundersökning som 
genomfördes under april månad 2012 av arbetslösa ungdomar (18-24 år). 
Syftet med enkäten var att få kunskaper om vilka egenskaper som 
kännetecknar arbetslösa ungdomar i Piteå med avseende på kompetens, 
(utbildning, arbetslivserfarenhet), livssituation med avseende på ekonomi, 
boende och familjesituation och hur de funderar om sin framtid med 
avseende på utbildning, yrke och om man tänker stanna eller flytta från Piteå 
kommun. 
 
Genomförande, population, urval och bortfall 
 
Frågeformuläret konstruerades med utgångspunkt att fånga ovan nämnda 
aspekter på ungdomarnas situation samt att en del av frågorna ställts i andra 
undersökningar i syfte att kunna göra jämförelser med ungdomar som 
representerar ett tvärsnitt av ungdomar i Norrbotten. I denna studie kommer 
referenser att ges till sådana studier i syfte att visa på mönster som är 
specifika för arbetslösa ungdomar i Piteå. 
 
Enkäten distribuerades ut av Arbetsförmedlingen till alla arbetslösa 
ungdomar mellan 18-24 år i Piteå kommun under april månad 2012. 
Anledningen till detta förfaringssätt var att Arbetsförmedlingen hade 
adressuppgifter till ungdomarna och av sekretesskäl inte kunde lämna ut 
dessa uppgifter till dem som genomförde studien av ungdomarna. Enkäten 
skickades ut endast en gång och någon påminnelse med enkäter till dem som 
inte besvarat den har inte skickats ut. Svarsfrekvens är därför endast 17 % 
vilket motsvarar 132 ungdomar. Omkring 5 % av enkäterna kom tillbaka på 
grund av att personen hade flyttat och inte fanns på den adress dit enkäten 
skickats. En naturlig fråga är således hur pass relevanta dessa enkätdata är för 
att beskriva gruppen av unga arbetslösa och vilka slutsatser som är möjliga 
att dra om nämnda ungdomar. Den låga svarsfrekvensen är emellertid ett 
resultat som är intressant i sig. Svarsfrekvensen vid enkätundersökningar är i 
stor utsträckning relaterad till hur pass angelägna frågorna upplevs av dem 
som skall besvara dessa. Om frågorna inte på något väsentligt plan berör eller 
anknyter till den tillfrågades situation tenderar svarsfrekvensen att bli lägre 
(Esaisson m fl, 2007). Utifrån den utgångspunkten finns några möjliga 
förklaringar till den låga svarsfrekvensen.  
 
Den första skulle vara att en del av ungdomarna som inte besvarat enkäten 
hade hunnit få arbete eller visste att de skulle få ett arbete närmaste tiden och 
därför inte såg sig själva som arbetssökande, dvs till den grupp som enkäten 
riktade sig till. Ett exempel på detta är ett citat från en av de som deltog i 
undersökningen: 
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”Jag vet inte om min medverkan hjälper nämnvärt i och med att jag inte ser mig själv 
som arbetslös. Jag har just tagit examen från LTU och jag vikarierar inom det område 
som jag är utbildad i, min sysselsättningsgrad är i snitt 100 timmar i månaden. Vikariat 
är mitt nuvarande alternativ om jag inte flyttar till annan ort för att söka jobb.” 

 
En annan och möjligen bidragande orsak kan vara att en del av ungdomarna 
hade anmält sig som arbetssökande samtidigt som man studerade, 
exempelvis sista året på gymnasium eller på universitet, för att komma ifråga 
för feriearbete. Dessa betraktade därför inte sig själva som arbetslös och att 
frågorna berörde dem. Slutligen kan man tänka sig att det finns en grupp 
ungdomar som inte nämnvärt reflekterar över sin situation som arbetslös och 
därmed inte fann enkäten relevant att besvara. Att nå denna sistnämnda 
kategori av ungdomar kräver sannolikt en annan metodologisk strategi 
(djupintervju och enkät) än den som varit möjlig i denna studie. Sannolikt 
måste man möta denna kategori av unga i sammanhang som är på deras 
villkor, exempelvis i samband med någon aktivitet de deltar i för att kunna få 
inblickar i deras ”livsvärld” och bättre kunskaper om hur de reflekterar kring 
sin situation utanför arbetsmarknaden och hanterar den.  
 
Den grupp ungdomar som besvarat enkäten skulle således vara de som har 
och har haft en svag förankring på arbetsmarknaden i Piteå och som samtidigt 
är engagerade i sin situation och reflekterar över den. Man försöker hantera 
den genom att dels söka arbete men också att komma med synpunkter som 
man anser vara viktiga för att förändra situationen för unga arbetslösa 
människor. Något förenklat skulle dessa ungdomar kunna beskrivas vara de 
som försöker ”ta tag i sin egen situation” vilket följande citat från 
undersökningen speglar: 
 

”Jag tänker att det speglas mycket om ungdomars arbetslöshet, att de är lata osv. Inte om 
hur svårt det är att ta sig in på arbetsmarknaden. Och just att få en fast tjänst inom 
vården (och förmodligen inom många andra yrken) verkar ju vara omöjligt. Satsa mer på 
ungdomarna!!” 

 
En möjlighet är att betrakta de ungdomar som besvarat enkäten som 
representativa för samtliga ungdomar som fått en enkät skickat till sig. Detta 
förutsätter att egenskaperna hos den grupp ungdomar som besvarat enkäten 
inte väsentligen skiljer sig från den grupp som valt att inte besvara frågorna. 
Om man utgår från egenskaperna ålder och kön hos den grupp av ungdomar 
som besvarat enkäten och jämför de relativa andelarna över kön och ålder 
med hur det ser ut bland samtliga ungdomar som var registrerade som 
arbetssökande går det att få en viss inblick i detta, se tabell 2 nedan. 
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Tabell 2: Arbetslösa ungdomar som besvarat enkät (urval) och ungdomar registrerade som 
arbetslösa 
 
 Män, registrerad 

som arbetslös 12-
05-31 

Män i urval Kvinnor, 
registrerad som 
arbetslös 12-05-

31 

Kvinnor i urval 

18-20 år 72  / 17 % 13  / 27 % 112  /  33 % 32 / 38 % 
21-22 år 184  / 44 % 19  / 40 % 118  /  34 % 25 / 30 % 
23-25 år 161  / 39 % 15  / 33 % 117  /  33 % 26 / 32 % 
Samtliga; 417 / 55 % 48 / 36 % 347 / 45 % 84 / 64 % 
 
Av tabellen framgår att kvinnor är överrepresenterade bland dem som 
besvarat enkäten, den faktiska andelen arbetslösa kvinnor var 45 % medan 
andelen kvinnor bland dem som besvarat enkäten är 64 %. Om man jämför 
ålderskategorierna för respektive kön finns relativt god överensstämmelse 
mellan åldrarna bland de som är registrerade som arbetslösa och de som har 
besvarat enkäten. Största skillnaden är bland män 18-20 år som utgör 17 % av 
samtliga arbetslösa män men som i urvalet är 27 %. Den skevhet som med 
utgångspunkt från fördelningarna av kön och ålder är således att kvinnor och 
den yngsta åldersgruppen bland män är överrepresenterade. Om man 
sammanfattar bilden av de ungdomar som besvarat enkäten skulle en inte 
helt osannolik tolkning vara att de kunskaper vi får om arbetslösa ungdomar i 
Piteå via denna enkätstudie framförallt omfattar dem som försöker hantera 
och förändra sin situation som arbetslös. Dessa utgörs oftare av kvinnor samt 
något oftare av de allra yngsta männen.  
 
Ungdomarnas bakgrund 
 
 
I följande avsnitt beskrivs ungdomarnas sociala bakgrund. Syftet är att visa på 
om någon särskild kategori förekommer oftare än andra och vilka dessa i 
sådana fall är. I ett vidare sammanhang kan detta vara av betydelse för hur 
man kan tänka sig att stötta ungdomarna för att integrera dem på 
arbetsmarknaden. Av tabell 3 nedan framgår vilka yrken som föräldrarna har 
enligt den så kallade SEI-koden. I Sverige som helhet så omfattar arbetaryrken 
(t ex snickare, undersköterska) ca 44 % av befolkningen och tjänstemän ca 
40 % (SCB, 2012). Bägge dessa kategorier har olika underkategorier varav 
tjänstemannayrken på mellannivå (t ex sjuksköterska, gymnasielärare, ca 16 % 
av befolkningen) och högre tjänsteman (t ex läkare, civilingenjör ca 10 % av 
befolkningen) samt företagare (ca 8 % av befolkningen) redovisas i tabellen 
nedan. Denna sammansättning varierar i viss mån mellan olika kommuner 
men som framgår av tabellen så tycks ungdomar med en arbetarbakgrund 
vara överrepresenterad bland de arbetslösa ungdomarna jämfört med hur stor 
andel av befolkningen som de utgör. 
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Tabell 3: Föräldrars yrke (SEI) bland arbetslösa ungdomar i Piteå kommun 
 
 Mor Far 
Arbetaryrken 69 % 66 % 
Tjänstemannayrken mellannivå 17 % 9 % 
Högre tjänstemannayrken 3 % 8 % 
Företagare 4 % 8 % 
Pensionär/Arbetslös/Långtidssjukskriven 5 % 9 % 

N 128 124 
 
Av tabellen framgår att ungdomar med en arbetarbakgrund är den kategori 
som i störst utsträckning är arbetslösa (eller har besvarat enkäten) i Piteå 
kommun.  En orsak är att ungdomar med denna bakgrund oftare väljer en 
yrkesinriktad gymnasieutbildning (i denna studie är det 70 procent av 
ungdomarna med arbetarbakgrund som gått ett yrkesinriktat program) och 
oftare söker ett beständigt arbete efter avslutade gymnasiestudier jämfört 
med de som gått ett studieförberedande program (Jönsson, m.fl., 1993; 
Trondman & Bunar 2001; Börjesson, 2002; Börjesson, 2004).  Bland de senare 
är det en större andel som söker sig till fortsatta studier efter gymnasiet och är 
därmed inte lika ofta arbetssökande efter avslutade gymnasiestudier.  
Andelen ungdomar med utländsk bakgrund (man själv, mor och/eller far är 
av utländsk bakgrund) är i enkätmaterialet 13 procent bland kvinnorna och 10 
procent bland männen. Omkring 60 procent av dessa har en yrkesinriktad 
gymnasieutbildning och ca 20 procent en studieförberedande. 20 procent har 
inte angett gymnasieutbildning.  
 
 
Boende, ekonomi och försörjning 
 
 
När det gäller ungdomarnas ekonomi och boendesituation fanns ett önskemål 
om att få veta mer om på vilka sätt man klarar sig ekonomiskt. I den 
forskning som behandlar risken av att hamna i en ekonomiskt utsatt situation 
så finns ett antal riskfaktorer, framförallt arbetslöshet och ohälsa. En annan 
riskfaktor är att vara ett ensamhushåll eller ensam vårdnadshavare av barn 
eftersom ohälsa och/eller arbetslöshet direkt påverkar den 
enda ”breadwinnern” i hushållet. Sambohushåll eller hushåll med flera 
yrkesarbetande är betydligt mindre utsatta enligt denna forskning (se Stocks 
m.fl, 2007; Halleröd, 1998). I tabell 4 nedan redovisas ungdomarnas boende 
och civilstånd och disponibla inkomst. 
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Tabell 4: Boende, civilstånd och disponibel inkomst kr/mån innan utgifter är betalda (inom 
parentes) bland arbetslösa ungdomar i Piteå kommun 
 
 Kvinnor Män 
Hos föräldrar 30 % 

(4100) 
63 % 

(3900) 
Egen bostad 63 % 

(7700) 
35 % 

(8700) 
Annat boende 4 % 

(6300) 
2 % 

(10000) 
Ensamstående 41 % 

(5500) 
60 % 

(4100) 
Gift eller Sambo 38 % 

(7000) 
17 % 

(12000) 
N 84 48 

 
Om man ser till ungdomarnas boende och civilstånd så är det relativt stora 
skillnader mellan män och kvinnor där de senare i betydligt större 
utsträckning har ett eget boende och är gift eller sambo, vilket också gäller om 
man kontrollerar för ålder. De allra yngsta ungdomarna bor hos sina föräldrar 
vilket oavsett ålder är vanligare bland männen.  Detta avspeglar ett generellt 
mönster i Sverige där kvinnor tidigare i livet blir sambo/gift och/eller flyttar 
till eget boende (Vogel, 2001; Ekerwald, 2002).  Ur ekonomisk synpunkt finns 
således kvinnorna i denna studie oftare i hushåll som är mindre ekonomiskt 
sårbara. Utgifter för boende etc. delas med sin partner och flera av de som är 
sambos (oavsett kön) anger att man lånar pengar av sin partner för att klara 
sin ekonomi, se tabell 4.  Ett annat mönster är att ungdomar som är 
gift/sambo har mer pengar per månad att röra sig med, åtminstone innan 
räkningar är betalda medan den grupp som bor hemma har minst pengar. 
Denna grupp har å andra sidan sannolikt mindre utgifter eftersom dessa ofta 
faller på föräldrarna och att man kanske inte betalar särskilt mycket hemma 
för sitt uppehälle. Sammantaget är det tämligen begränsade ekonomiska 
resurser som denna ungdomsgrupp har, som helhet har de ca 6 000 kr i 
månaden genomsnitt betala räkningar för och att leva på. Av tabell 5 nedan 
framgår vilka inkomstkällorna varit under det senaste året enligt 
ungdomarnas egen utsaga. 
 
Tabell 5: Inkomstkällor bland arbetslösa ungdomar i Piteå kommun under det senaste året 
 
 Kvinnor Män 
 Antal/andel som 

haft 
inkomstkällan 

Inkomstkällans 
del av samman-
lagda inkomsten 
i procent 

Antal/andel som 
haft 
inkomstkällan 

Inkomstkällans 
storlek/del av 
inkomsten i 
procent 

Lön (från arbete) 53 / 64 % 54 % 25 / 52 % 61 % 
A-kassa 11 / 13 % 17 % 8 / 17 % 62 % 
Aktivitetsstöd 61 / 73 % 60 % 24 / 50 % 57 % 
Andra bidrag 15 / 18 % 37 % 11 / 23 % 53 % 
Lån från 
föräldrar, 
sambo, vänner 

19 / 22 % 26 % 10 / 21 % 29 % 

N 84 48 
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Den vanligaste inkomstkällan är från lön från arbete, med 64 % bland 
flickorna och 52 % bland både pojkar och flickor. Bland flickorna utgör 
löneinkomsten 54 % av inkomsterna medan den utgör 61 % bland pojkarna. 
A-kassa verkar vara en vanligare inkomstkälla bland pojkarna både till den 
andel som haft A-kassa samt till hur stor del den utgjort av inkomsterna med 
61 % bland pojkarna och bland flickorna 17 %. En förklaring till detta mönster 
kan vara att pojkarna tidigare har kvalificerat sig för A-kassa och därmed har 
haft möjlighet att ”stämpla” under perioder av arbetslöshet i större 
utsträckning än kvinnor. Detta kan möjligtvis vara en orsak till att 
aktivitetsstöd är mindre förekommande bland män och vanligare bland 
kvinnor med 50 % respektive 73 %. Andra bidrag och lån från föräldrar 
förekommer också men i ungefär samma utsträckning båda bland män och 
kvinnor. Den sammantagna bilden är dock att utöver löneinkomster är 
aktivitetsstödet den viktigaste inkomstkällan, vilket avspeglar att många av 
ungdomarna i denna studie inte har valt att gå med i eller har kvalificerat sig 
för A-kassa.   
 
Utbildning och yrkeserfarenhet 
 
I detta avsnitt redovisas vilka kompetenser ungdomarna har med avseende 
på utbildning och yrkeserfarenhet. Ungdomarnas ålder har givetvis betydelse 
eftersom de som är 22-23 år och äldre i de flesta fallen har hunnit utbilda sig 
och fått en yrkeserfarenhet i större utsträckning. Av tabell 6 nedan framgår 
vilken utbildning ungdomarna har sam omfattningen av yrkeserfarenhet. 
 
 
Tabell 6: Utbildning och yrkeserfarenhet bland arbetslösa ungdomar i Piteå, 2012 
 
 
 Kvinnor Män 
Har fullständigt gymnasiebetyg 75 % 81 % 
Minst betyget godkänt i alla ämnen från 
gymnasiet 

63 % 58 % 

Inriktning gymnasieprogram 
Ej fullföljda studier

Studieförberedande
Yrkesförberedande

 
25 % 
27 % 
48 % 

 
19 % 
35 % 
47 % 

Avslutad högskoleutbildning kortare än tre 
år 

10 % - 

Avslutad högskoleutbildning tre år och 
längre 

3 % - 

Annan eftergymnasial utbildning 14 % 14 % 
Har körkort 75 % 79 % 
Har arbetslivserfarenhet 
Omfattning av arbetslivserfarenhet, antal 
månader 
Omfattning av arbetslivserfarenhet per 
yrkesaktivt år, antal månader4 
Andel ”fullt sysselsatt” (arbetat minst 10 
månader per yrkesaktivt år) 

83 % 
13,1 

 
4,6 

 
14 % 

 

79 % 
13,9 

 
4,5 

 
17 % 

                                                 
4 Antalet månader man har arbetat per år sedan det år man haft sitt första yrke. 
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Nära 8 av 10 ungdomar säger sig ha fullständiga gymnasiebetyg vilket 
innebär att man har ett betyg i alla ämnen som dock kan vara ett icke godkänt 
betyg. Drygt hälften av ungdomarna har betyget godkänt i samtliga ämnen. 
En fjärdedel av kvinnorna och ungefär en femtedel av männen har inte 
fullföljda gymnasiestudier vilket innebär att de är överrepresenterade unga 
arbetslösa jämfört med hur många som årligen fullföljer sin utbildning i 
kommunen enligt statistik från skolverket (SIRIUS). Bland ungdomarna är det 
också vanligare med en yrkesinriktad gymnasieutbildning än en 
studieförberedande. Det är vanligare att kvinnor har någon 
högskoleutbildning eller eftergymnasial utbildning jämfört med män. Den 
generella bilden är att kvinnorna i denna undersökning sammantaget har en 
något större utbildningskompetens jämfört med män.  
 
När det gäller arbetslivserfarenhet så är det relativt små skillnader mellan 
män och kvinnor där ungefär 8 av 10 ungdomar har någon form av 
yrkeserfarenhet och den genomsnittliga tiden är ungefär densamma vid en 
jämförelse mellan könen och ca 20 % av ungdomarna saknar yrkeserfarenhet. 
Intressant är att ungdomarnas ålder inte tycks ha särskilt stor betydelse för 
om man har yrkeserfarenhet eller ej, dvs. avsaknaden av yrkeserfarenhet är 
densamma oavsett ålder. Detta talar för att en del av ungdomarna inte 
kommer in på arbetsmarknaden och får erfarenheter, samt att det finns en viss 
variation i vilken ålder man är till förfogande för arbetsmarknaden, 
exempelvis att man studerat efter gymnasiet men inte haft något feriearbete.  
 
Givetvis spelar ungdomarnas ålder in när det gäller längden/omfattningen 
av arbetslivserfarenheten där de yngre har färre yrkesverksamma månader 
totalt men också om man däremot slår ut antalet yrkesverksamma månader 
per år sedan det år man haft sitt första yrke. Av tabellen framgår att 14 % 
bland kvinnorna och 17 % av männen har en yrkeserfarenhet som kan liknas 
vid att man arbetat heltid.   
 
När man granskar ungdomarnas yrkeserfarenheter så utkristalliseras i detta 
material fyra huvudsakliga grupper av arbetslösa ungdomar. Den första är de 
som helt saknar yrkeserfarenhet bland vilka också utbildningsmeriterna 
(vanligare med ej fullständiga betyg och ej godkänt i alla ämnen) är svagare 
och man har svårt att komma in på arbetsmarknaden. Den andra gruppen är 
de ungdomar som har kortare anställningar varvade med perioder av 
arbetslöshet och vilket verkar vara det vanligaste mönstret bland 
ungdomarna som helhet. Den tredje gruppen är ungdomar som arbetar på 
ferier och som avslutat en utbildning (gymnasium, högskola) relativt nyligen 
och som är arbetssökande. Den fjärde gruppen är de ungdomar som haft 
relativt sammanhängande anställningar och arbetat heltid men som relativt 
nyligen har förlorat sitt arbete.  
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Leder kompetens till yrkeserfarenhet? 
 
I föregående avsnitt konstaterades att det fanns en variation med avseende på 
kompetens och yrkeserfarenhet bland ungdomarna i denna studie. Däremot 
diskuterades inte frågan om olika kompetenser (utbildning, körkort) leder till 
att de lättare får ett arbete och därmed en yrkeserfarenhet som ökar 
ungdomarnas kompetens och sannolikt möjligheterna att få ett arbete. I tabell 
7 nedan beskrivs sambanden mellan olika kompetenser och yrkeserfarenhet.5 
 
 
 
 
 
 
Tabell 7: Kompetens och yrkeserfarenhet bland arbetslösa ungdomar i Piteå, 2012. Andel (%) 
med yrkeserfarenhet. Inom parentes omfattning av arbetslivserfarenhet, antal månader per 
yrkesaktivt år 
 
 Kvinnor Män 
Fullständiga gymnasiebetyg 

Har 
Saknar 

 
91 % ** (4,8) 
60 %** (3,8) 

 
82 % * (4,0) 
67 % *  (7,2) 

Betyget godkänt i alla ämnen 
från gymnasiet  

Har 
Saknar 

 

 
 

89 % * (4,7) 
73 % *(4,7) 

 
 

80 % (4,6) 
79 % (5,1) 

Inriktning gymnasieprogram 
Ej fullföljda studier 

Studieförberedande 
Yrkesförberedande 

 
70 %* (3,8) 
87 %* (4,4) 
87 %* (5,2) 

 
88 %* (5,1) 
88 %* (4,8) 
70 %* (5,1) 

Har körkort? 
Har 

Saknar 

 
92 % **  (5,2) 
55 % ** (2,7) 

 
84 %* (4,6) 
60 %* (4,4) 

Eftergymnasial utbildning 
Har 

Saknar 

 
75 % (5,0) 
85 % (4,6) 

 
86 % (2,9) 
78 % (4,7) 

* p=,05   **p=,01 
När det gäller betydelsen av gymnasiebetyg finns ett samband mellan att ha 
fullständiga gymnasiebetyg och yrkeserfarenhet. Både bland män och kvinnor 
är det en betydligt större andel med fullständiga betyg som har 
yrkeserfarenhet jämfört med de som saknar fullständiga betyg. Betydelsen av 
att godkänt betyg i alla ämnen har mindre betydelse. Det är dock signifikanta 
skillnader bland kvinnor mellan dem som har godkända betyg i alla ämnen 
och de som inte har det, vilket inte är fallet bland män. Detta är en intressant 
skillnad som skulle kunna innebära att kvinnor söker sig till yrkesområden 
där kraven på formell utbildning/kompetens är högre än de yrkesområden 
som män söker sig till. En annan tolkning och som kanske väcker fler frågor 
relaterar till betydelsen av genus. Tidigare forskning har visat att 
gymnasiebetyg inte sällan betraktas som ett ”karaktärsomdöme” av 
arbetsgivare, dvs. att ett fullständigt gymnasiebetyg med godkända betyg 

                                                 
5 Stjärnorna bakom procentsatserna indikerar att de speglar ett statistiskt signifikant samband. 
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indikerar att den betygsatte kan lösa tilldelade uppgifter, vara villig att lära 
sig, passa tider och vara någorlunda socialt kompetent (Sundin, 2002; Sundin, 
2005). Dessa egenskaper kan i ett arbetsgivarperspektiv betyda mer än formell 
kompetens eftersom man räknar med att behöva lära upp en nyanställd. 
Ungdomar som saknar fullständiga och godkända betyg skulle i detta 
perspektiv behäftas med ett stigma av att inte vara villig att lära sig och leva 
upp till basala krav i arbetsgivarens perspektiv. Om man anknyter detta 
resonemang till utfallet i tabellen kan det tolkas som att om man är ung 
kvinna så är det ett besvärligare stigma att sakna fullständiga gymnasiebetyg 
och godkänt i alla ämnen jämfört med män. Det skulle således vara mer 
avvikande och misstänksamt med att kvinnor inte lyckas i skolan i samband 
med att de söker arbete medan det finns en större förståelse för att unga män 
kan misslyckas i skolan men ändå kunna bli en duktig yrkesperson.  
 
Denna tolkning får i viss mån också stöd av att ej fullföljda gymnasiestudier 
bland män inte leder till att de har mindre yrkeserfarenhet än de som fullföljt 
en yrkes- eller studieförberedande utbildning. Utfallet bland män är i detta 
avseende också något motsägelsefullt eftersom de med en yrkesinriktad 
utbildning är de som i minst utsträckning har yrkeserfarenhet. Detta kan bero 
på två omständigheter, den första kan vara att man söker arbete inom det 
område man utbildat sig för, exempelvis inom branscher där det är svårt att få 
arbete inom. Den andra, vilket verkar vara fallet i denna studie är att man 
alldeles nyligen eller var på väga att gå ut en yrkesinriktad utbildning och 
registrerat sig som arbetssökande. När det gäller kvinnor är bilden den 
motsatta, att inte ha fullföljt sina gymnasiestudier leder till en mindre 
yrkeserfarenhet, dvs. det är svårare för en ung kvinna att få jobb om man inte 
fullföljt sina gymnasiestudier jämfört med unga män. 
 
En annan faktor av signifikant betydelse för om man har fått någon 
yrkeserfarenhet är om man har körkort vilket gäller både bland kvinnor och 
män, särskilt för de förstnämnda. En rimlig tolkning är att körkortet öppnar 
upp för att söka arbeten inom flera olika branscher där det krävs körkort. Ett 
exempel på en i Piteå vanlig ”ingångsbransch” är fastighets- och uthyrning 
där det finns flera yrken där körkort är ett krav medan annan formell 
kompetens inte är lika betydelsefull, exempelvis fastighetsskötsel och 
lokalvård. Eftergymnasial (högskola och annan utbildning) utbildning har 
emellertid inga signifikanta effekter på om man har fått yrkeserfarenhet.  
 
Branscher och upplevda krav på kompetens 
 
En intressant fråga är inom vilka branscher som ungdomarna har fått sina 
yrkeserfarenheter. En hypotes är att de största branscherna i kommunen är de 
som har störst behov av att få in yngre arbetskraft och därmed vanligare 
som ”ingångsbransch”. Det kan emellertid vara så att de största branscherna 
samtidigt kan vara sådan som kräver en relativt specifik kompetens som i sin 
tur kräver en längre utbildning och därmed inte lika tillgängliga som 
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branscher där det finns fler yrken som inte kräver någon längre formell 
utbildning. En annan fråga är om det finns skillnader män och kvinnor med 
avseende på vilka branscherna man söker sig till eller kommer in i.  
 
När det gäller vid vilken ålder man gör sina första yrkeserfarenheter skiljer 
det inte nämnvärt mellan män och kvinnor. Omkring 30 % av ungdomarna 
anger 15 års ålder som det första tillfället för arbete. I 16-17 års ålder gjorde 
ytterligare 15 % av ungdomarna debut i arbetslivet. Den vanligaste åldern för 
den första yrkeserfarenheten är i 18-19 års ålder då 38 % av ungdomarna hade 
sitt första arbete. Vid 20-21 års ålder gjorde 14 % debut och vid 22-23 års ålder 
3 %.  
 
Av tabell 8 nedan framgår i vilka branscher som är de största i Piteå, vilka 
branscher som ungdomarna hade sitt första yrke inom, samt inom vilken 
bransch man hade sitt senaste yrke. 
 
Tabell 8: Branschstorlek (andelen av samtliga anställda inom Piteå kommun) och 
ingångsbranscher bland arbetslösa ungdomar i Piteå 
 
 Branschstorlek 

Piteå Kommun, 
2008.6 

Bransch för 
yrkesdebut/senaste 
bransch; Kvinnor 

Bransch för 
yrkesdebut/senaste 
bransch; Män 

Vård och omsorg 19 % 27 % / 28 % 7 % / 19 % 
Tillverkning 17 % 1 %  / 8 % 12 % / 7 % 
Utbildning 12 % 3 % / 6 % -/ - 
Fastighets och 
uthyrningsverksamhet 

11 % 19 % / 16 % 21 % / 21 % 

Parti och detaljhandel 10 % 14 % / 10 % 17 % / 21 % 
Bygg 8 % -/- 10 % / 2 % 
Transport och 
magasinering 

6 % 1 %/ 7 % 7 % / 8 % 

Samhälleliga tjänster 4 % 7 % / 3 % 7 % / 2 % 
Hotell och restaurang 3 % 18 % / 20 % 5 % / 7 % 
Jordbruk, Fiske, Jakt 3 % 4 % /1 % 2 % / 2 % 

 
Av tabellen framgår att vård och omsorg är den största branschen och är den 
bransch inom vilken framförallt kvinnor gör sin debut i arbetslivet vilket var 
betydligt ovanligare för män. Intressant är dock att andelen män ökat 
markant inom branschen vid noteringen av det senaste yrket, från 7 % till 
19 %.  Tillverkning är den näst största branschen i Piteå och det är en liten 
andel ungdomar som gör sitt inträde i den branschen vilket särskilt gäller 
kvinnor. Deras andel växer dock i samband med sista yrkesnoteringen. 
Utbildning tillhör också de större yrkesbranscherna i Piteå och det är endast 
en mindre andel av kvinnorna som yrkesdebuterat i branschen samt ökar sin 
andel i viss mån.  Fastighets- och uthyrningsbranschen är en bransch där 
många ungdomar börjat arbeta och sett till branschens storlek så är 
ungdomar ”överrepresenterade”. Sannolikt finns många yrken i branschen 
som kan besättas med relativt oerfarna ungdomar som semestervikarier vilket 

                                                 
6 Uppgifterna hämtade ur rapporten ”Branschanalys Piteå kommun” 2011. 
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innebär att många ungdomar får gör sina första erfarenheter av arbetslivet 
inom den branschen. Ungdomar verkar också bli kvar i branschen sett till de 
relativt stora andelar som också har sin sista yrkesnotering i branschen. Parti- 
och detaljhandel är en bransch där ungdomar återfinns relativt ofta sett till 
hur stora andelar som har sitt först yrke inom branschen och till hur stor 
andel som finns kvar där vilket är vanligare bland män. 
Nästa ”ungdomsbransch” är hotell och restaurang där särskilt kvinnor 
yrkesdebuterar och blir kvar inom den. Sammanfattningsvis så är 
debutbranscherna med undantag för vård och omsorg inte desamma som de 
största branscherna i Piteå. Det finns också genusskillnader med avseende på 
vilka branscher man gör sina första yrkeserfarenheter. För män är det 
fastighets- och uthyrningsverksamhet, parti och detaljhandel samt 
tillverkning som är ”instegsbranscher”. Motsvarande för kvinnor är vård och 
omsorg, hotell och restaurang samt fastighets- och uthyrningsverksamhet.  
 
Hur upplever ungdomarna möjligheterna att ta sig in på arbetsmarknaden i 
Piteå med avseende på det man upplever vara krav på kompetens och hur 
man bedömer sin egen kompetens?  I enkäten fanns möjlighet att fritt lämna 
synpunkter och den typ av kommentarer som var vanligast handlade om 
sambandet mellan formell kompetens, möjligheter att visa vad man verkligen 
kan och möjligheterna att få ett arbete. Av tabell 9 nedan framgår hur man 
bedömer den egna kompetensen och kraven på kompetens/utbildning 
relaterat till arbetsmarknaden. 
 
Tabell 9: Upplevda krav på kompetens bland arbetslösa ungdomar i Piteå, 2012 
 
 Kvinnor Man 
Upplever att den egna kompetensen 
motsvarar de arbeten man söker (andel 
som anser att den passar bra) 
Skala  (Mycket dåligt) 1-10 (Mycket bra) 

 
25 % 
(5,5) 

 
29 % 
(5,7) 

Upplevelse av krav på kompetens och 
utbildning i Piteå (andel som anser att 
kraven är höga) 
Skala  (Låga) 1-10 (Höga) 

 
56 % 
6,8 

 

 
62 % 
7,1 

 
Det är endast en dryg fjärdedel av ungdomarna som upplever att den egna 
kompetensen passar bra för och motsvarar de arbeten man söker i Piteå. Man 
upplever också att kraven på kompetens och utbildning generellt är höga i 
Piteå och en inte orimlig tolkning är att ungdomarna upplever att det är höga 
kompetenströsklar, ibland för höga i förhållandet till det arbete som man 
söker. Dessa ”trösklar” kommenterades av ungdomarna i enkäten och man 
kan urskilja tre synsätt. Det första kan benämnas vara orsaker som ligger 
utanför ungdomarna och anknyter till ekonomiska och institutionella 
förutsättningar som finns som ett ”systemfel” där det är svårt att få 
praktikplatser och andra möjligheter att visa vad man kan. Nedan följer några 
citat som belyser detta synsätt: 
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”Hopplöst att gå en praktisk gymnasieutbildning då det inte finns 
lärlingsplatser! Alla som går en praktisk linje borde vara garanterad en 
lärlingsplats när utbildningen är klar. Svår ekvation: Näringslivet söker 
erfarenhet men vi som vill ut i arbetslivet får ej plats som lärlingar! Kan ej skaffa 
oss den erfarenhet som efterfrågas. Systemet med lärlingar borde ses över. Bl a 
törs inte små företag anställa lärlingar för vid eventuellt minskad orderingång 
för företaget där de måste varsla ordinarie personal så kan de ej permittera en 
lärling men de har samtidigt inte handledare. Som lärling borde man istället få 
förtur när företagets order ingång ökar. Hellre det än att aldrig få in en "fot" 
någonstans” 

 
”Det är bra att en sådan här undersökning görs. Hoppas denna undersökning 
kan ge oss ungdomar fler jobb. Kommunen borde kunna anställa fler ungdomar. 
Högre aktivitetsstöd. Mer hjälp att komma in på arbetsmarknaden, inte släkten, 
familj eller vänner. Fler jobb inom branscher som de som nyss avslutat teoretiska 
gymnasieutbildningar kan få. Jag som avslutat samhällsprogrammet har svårare 
att få jobb, behöver vidareutbilda mig för att kunna få ett "bra" jobb. Mer info om 
olika jobb - arbetsgivarna kan besöka och rekrytera ungdomar som går sista året 
på gymnasiet. Fler praktikplatser inom gymnasiet. Arbetsförmedlingen kan 
ordna studieresor inom EU.” 
 
”Arbetsförmedlingen stjälper mer än hjälper och är alldeles för styrd av 
regelverk. Arbetsgivare fokuserar mer på kompetens än viljan att arbeta och lära. 
Jag hoppas på en förbättring i samhället! Lycka till med undersökningen!” 

 
Några av ungdomarna hade ett delvis annat perspektiv på 
ungdomsarbetslösheten i Piteå kommun. Argumenten kan beskrivas som att 
de förklarar arbetslösheten som ett individuellt problem hos enskilda 
ungdomar och inte som ett systemfel. Här handlar det om passivitet, 
bekvämlighet och inte tillräckligt starka incitament att söka arbete, acceptera 
enklare arbeten eller att flytta från kommunen för att få ett arbete; 
 

”Vad man ser på vänner så tror jag att arbetslösheten mycket beror på "lathet" 
bland ungdomarna. Det är så mycket bekvämare att leva på socialbidrag och 
vara hemma hela dagarna. Många ungdomar idag har helt enkelt inte den 
förståelsen och kunskapen man behöver för att bli "vuxen". Det är tragiskt hur 
många som ser på sina liv och sin framtid. De tror att man kan överleva och 
bilda familj på bidrag! I det faktiska livet går inte det. Man kan inte heller vara 
kräsen när det gäller första jobbet. Har man gått hotell och restaurang kanske 
man inte kan bli kock på en gång, man kanske måste nöja sig med ett jobb på 
max från början. Men många förstår inte att ett tråkigt jobb leder till ett bättre. 
Det är mina åsikter i alla fall! Mycket beror på lathet!! Tack, och lycka till! Ha en 
bra dag” 
 
”Jag tror Piteå har problem med stor arbetslöshet bland ungdomar tack vare att 
Piteå erhåller en väldigt bra utbildning till ungdomar. Sedan är det ett faktum att 
Pitebor är patriotiska, och vill gärna bo kvar och jobba i Piteå. På grund av att 
alla som gått skola i Piteå, och fått en utbildning här, och sedan stannat kvar, så 
är Piteås arbetsmarknad mättad med välutbildade ungdomar. Och detta 
problem blir bara större när arbetsgivare drar sig för att anställa ungdomar utan 
erfarenhet under en lågkonjunktur, samt att arbetslösa ungdomar stannar kvar i 
Piteå, och i arbetslöshet, istället för att söka sig till en annan ort i jakten på ett 
möjligt arbete”. 
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Det gick också att urskilja ett tredje synsätt som i viss mån är en syntes av de 
ovan nämnda där ungdomar upplever hur ett ”systemfel” i kombination med 
individuella faktorer i en ömsesidig process ger upphov till en ”moment 22-
situation”.  Denna kan beskrivas som att svårigheterna att få ett arbete leder 
till att man inte får de erfarenheter man behöver för att kunna få ett arbete. 
Detta leder i sin tur till en självbild som innebär att man inte tror att man kan 
komma ifråga om att få arbete, att man saknar kompetens som utmynnar i att 
man blir passiv och drar sig undan; 
 

”Många ungdomar tror att det finns så mycket de inte kan göra att de inte ens 
försöker. Vet inte hur man ska lösa det, men det är värt att tänka på. När det 
gäller jobbsök så måste man nästan alltid ha erfarenhet, men det är inte lätt när 
man aldrig får något jobb!” 

 
I detta perspektiv handlar det således om att stötta ungdomar både med 
systemförändringar och att stärka ungdomar och få dem mer aktiva att söka 
arbete för att bryta denna typ av förlopp. 
 
Framtidsplaner; flytta, utbildning och arbete 
 
Vilka framtidsplaner har ungdomarna i denna studie? Man kan tänka sig att 
det finns flera förhållningssätt till hur man reflekterar och hanterar sin 
situation. Ett förhållningssätt är att man är tämligen aktiv och funderar på 
olika förändringar av sin situation och sätter upp olika mål mer eller mindre 
konkreta och som man planerar och agerar utifrån. Andra intar ett mer 
passivt förhållningssätt och reflekterar inte särskilt mycket över sin framtid. 
Mellan dessa ytterligheter finns också andra sätt att förhålla sig. Av tabell 10 
nedan framgår ungdomarnas syn på att flytta från Piteå och att fortsätta 
utbilda sig. 
 
Tabell 10: Framtidsplaner; flytta och utbildning 
 
 Kvinnor Män 
Planerar att flytta  
Orsak till flyttning;                                   
Ont om arbetstillfällen                                
För att få fast anställning                            
För att studera vidare                                 

41 %     
                    

27 %                 
17 %                 
26 %                 

42 % 
                       

27 %                   
15 %                   
23 % 

Planerar att ha utbildat sig vid 
högskola/universitet 

55 % 48 % 

Planerar för annan eftergymnasial 
utbildning 

17 % 16 % 

 
Mindre än hälften av ungdomarna överväger att flytta från Piteå. Det 
vanligaste skälet till att flytta är brist på arbetstillfällen och för fortsatta 
studier. Ungefär hälften av ungdomarna planerar att utbilda sig vid 
universitet/högskola eller andra eftergymnasiala studier. Av dessa är det ca 
20 % som inte planerar att flytta för studier utan tänker bo kvar i Piteå. Av 
tabellen framgår små skillnader mellan män och kvinnor. Om man 
kontrollerar utfallet mot andra bakgrundsvariabler finner man att det 
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framförallt är ungdomar med föräldrar som själva har en högre utbildning 
och med yrken som motsvarar en högre utbildning. Omkring 40 % av 
ungdomarna har inte några planer på att vare sig flytta eller att utbilda sig 
efter gymnasiet. De allra flesta av dessa ungdomar, ca 65 % kommer från hem 
där föräldrarna inte har någon högre utbildning och yrken som kategoriseras 
som arbetaryrken. Ungdomarna själva har oftare en studieförberedande 
gymnasieutbildning samt oftare betyget minst godkänd i samtliga ämnen från 
gymnasiet. 
 
När det gäller ungdomarnas yrkesplaner, dvs. vad man skulle vilja arbeta 
med i framtiden och om man vet hur man skall uppnå målyrket framgår detta 
i tabell 11 nedan. Även detta utfall är kontrollerat mot vilken hemmiljö man 
kommer ifrån och vilken gymnasieutbildning man har. 
 
Tabell 11: Framtidsplaner; målyrke och tillvägagångssätt 
 
 Kvinnor Män 
Har ett målyrke                                   
Inget konkret målyrke/nöjd med vilket arbete som helst 

43 %         
57 % 

44 %        
56 % 

Arbetaryrken 25 % 37 % 
Lägre tjänsteman 14 % 14 % 
Tjänsteman på mellannivå 33 % 24 % 
Högre tjänsteman 14 % 10 % 
Företagare 14 % 5 % 
Vet hur man skall gå tillväga för att uppnå målyrket 76 % 79 % 
Bedömer sig ha goda möjligheter att uppnå målyrket 47 % 57 % 
 
Mindre än hälften av ungdomarna har ett konkret målyrke, dvs. ett yrke de 
skulle vilja ha i framtiden. När det gäller typen av yrken så är arbetaryrken (t 
ex olika hantverkaryrken) och yrken som motsvarar mellantjänstemän (t ex 
sjuksköterska, polis, gymnasielärare) de vanligaste (se bilaga 2 för en 
förteckning över vilka målyrken som angetts). Det är ungefär samma grupp 
av ungdomar som angivit flytt- och utbildningsplaner som också uttrycker att 
man har ett specifikt målyrke. Föräldrarnas yrkesposition och utbildningsnivå 
har dock ingen betydelse för om ungdomarna har ett målyrke eller ej men 
däremot vilka målyrken man har. Man kan säga att de med arbetarbakgrund 
har olika arbetaryrken som mål och ungdomar med föräldrar som har mellan 
och högre tjänstemannayrken siktar på yrken som kräver relativt lång 
högskoleutbildning. Det bör dock nämnas att ungdomar med 
olika ”klassbakgrund” också återfinns i den grupp av ungdomar som inte 
uttrycker några konkreta framtidsplaner. När det gäller hur man bedömer 
kunskaperna för hur man uppnår sitt målyrke och om man tror att man 
kommer att uppnå det finns inga skillnader med hänsyn till sociala 
bakgrundsvariabler. Man skulle kunna tolka detta som att det finns en 
korrespondens mellan yrkesambitioner och den förmåga som ungdomarna 
upplever sig ha, eller med andra ord att ställt upp som de uppfattar realistiska 
mål.  
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Ungdomarnas framtidstro och ur man värderar den nuvarande 
livssituationen framgår av tabell 12 nedan. 
 
 
 
 
Tabell 12: Framtidstro och tillfredsställelse med livet. Andelar i procent, inom parentes 
medelvärde på skala 
 
 Kvinnor Män 
Livet motsvarar mina förväntningar  
Skala  (Låga) 1-10 (Höga) 

21 % 
(5,1) 

22 % 
(5,1) 

Optimistisk framtidssyn  
Skala  (Låga) 1-10 (Höga) 

51 % 
(6,8) 

53 % 
(7,1) 

 
Generellt så uttrycker denna ungdomsgrupp en mindre tillfredställande syn 
på sin livssituation och är mindre optimistiska om framtiden jämfört med 
ungdomar i andra undersökningar där urvalet består av ungdomar i 
allmänhet, exempelvis i de s.k. ”Luppundersökningar” som gjorts i 
Norrbotten och andra undersökningar där samma frågor ställts (King, 2011; 
Jakobsson, 2008). Detta kan tolkas som att de ungdomar som har erfarenheter 
av arbetslöshet också får en sämre självkänsla och tilltro på sin egen förmåga 
som påverkar hur man bedömer den innevarande livssituationen och 
framtiden. När man kontrollerar utfallet i tabellen mot bakgrundsvariabler 
och relaterar till utfallet i tabell 10 så framkommer att de ungdomar som har 
en mer bestämd uppfattning om att flytta och utbilda sig är också mer 
tillfredsställda med sin innevarande livssituation och har oftare en optimistisk 
framtidssyn. Av tabellen framgår också att en relativt stor andel upplever sin 
situation som otillfredsställande vilket också kommer fram i kommentarer 
som ungdomarna lämnat: 
 

”Mer och mer ungdomar blir deprimerade pga arbetslösheten. Det är även 
svårare att få bidrag vilket är väldigt tråkigt. Har hört flera ungdomar skoja om 
att det är tur att arbetsförmedlingen ligger nära gymnasiet för det är där de 
hamnar efter skolan. Härlig inställning va? (PS. Be arbetsförmedlingen slicka 
igen kuverten nästa gång.)” 
 
”Låt oss unga få chansen till mer jobb! Vet inte hur eller vad men fixa!! Det är 
inte en hållbar situation vi lever i idag. Hjälp oss!” 
 

Det är ingen överdrift att påstå att ungdomar inte mår bra av att vara 
arbetslös och att man hanterar situationen på olika sätt. Vissa ungdomar har 
förutsättningarna (fullgjord gymnasieutbildning, stöd hemifrån), 
förhållningssätt och perspektiv som innebär att de kommer att ta sig ur den 
innevarande situationen och vilken kan betraktas vara tillfällig för dem. 
Andra ungdomar har inte samma förutsättningar och hanterar situationen 
annorlunda där vissa sannolikt tenderar att bli mer passiva och dra sig undan.  
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Slutsatser och sammanfattande diskussion 
 
Av enkätstudien framgår att ungdomarna visar upp olika förhållningssätt till 
sin situation som arbetssökande. En relativt stor andel av dem som fick en 
enkät skickat till sig betraktade sig knappast som arbetslös och besvarade inte 
enkäten. Bland dem som inte besvarat enkäten fanns sannolikt ungdomar 
som inte reflekterar särskilt mycket över sin situation som arbetslös. Bland de 
ungdomar som besvarade enkäten kan man urskilja fyra olika kategorier. Den 
första var de ungdomar som utifrån den samlade bilden av enkätsvaren 
reflekterade över sin situation och hade en relativt tydlig bild av hur man 
skulle hantera sin situation. Bland dessa ungdomar var det vanligare med att 
överväga att flytta från Piteå för att få jobb eller att fortsätta att utbilda sig. En 
annan urskiljbar grupp var de som var aktiva och reflekterade över sin 
situation men som inte övervägde att utbilda sig eller att flytta någon 
annanstans för att kunna få arbete. Man hade en uppfattning om ett målyrke 
som korresponderade mot den utbildning och/eller yrkeserfarenheter man 
hade och man strävade efter att få ett arbete på hemorten. Den tredje gruppen 
verkade vara mindre reflekterande över sin situation. Denna grupp angav 
inte något målyrke eller ett vidare yrkesområde och var oftare ungdomar som 
inte hade fullständiga gymnasiebetyg och mindre yrkeserfarenhet.  
 
När man tittade närmare på ungdomarnas yrkeserfarenheter så framkom fyra 
huvudsakliga grupper av arbetslösa ungdomar. Den första är de som helt 
saknar yrkeserfarenhet bland vilka också utbildningsmeriterna (vanligare 
med ej fullständiga betyg och ej godkänt i alla ämnen) är svagare och man har 
svårt att komma in på arbetsmarknaden. Den andra gruppen är de ungdomar 
som har kortare anställningar varvade med perioder av arbetslöshet och 
vilket verkar vara det vanligaste mönstret bland ungdomarna som helhet. 
Den tredje gruppen är ungdomar som arbetar på ferier och som avslutat en 
utbildning (gymnasium, högskola) relativt nyligen och som är arbetssökande. 
Den fjärde gruppen är de ungdomar som haft relativt sammanhängande 
anställningar och arbetat heltid men som relativt nyligen har förlorat sitt 
arbete.  
 
Om man försöker sammanfatta bilden av ungdomarna utifrån de 
grupperingar som nämns ovan med avseende på förhållningssätt till 
arbetsmarknaden och vilka förmågor de har kan man beskriva det enligt 
tabell 13 nedan. Dessa grupper av ungdomar är också olika rustade för att 
lyckas ta sig in på arbetsmarknaden och har olika behov av stöd för att lyckas 
med detta. I tablån ges också exempel på hur man skulle kunna reflektera 
över olika stödjande insatser med hänsyn till de olika grupperna av 
ungdomar. 
 
 
 
 



 

52 
 

Tabell 13: Ungdomarnas förhållningssätt till arbetsmarknad och resurser och insatser för att 
underlätta ingång till arbetsmarknad 
 

 Förhållningssätt 

Förmåga/Resurser Aktiva/motiverade Passiva/omotiverade 
Har resurser/förmåga (t ex 
fullständiga gymnasiebetyg, 
arbetslivserfarenhet, körkort, stöd 
hemifrån) 

1. 
Insats; vägledning 

2. 
Insatser; vägledning, stöd, 
stimulans 

Avsaknad av/svaga resurser/förmåga 3. 
Insatser; Utbildning, 
kurser, praktik, 
vägledning 

4. 
Insatser: utbildning, kurser, 
praktik, stimulans, vägledning 
och ”empowerment”  

  
Figuren har två dimensioner, förmågor/resurser och förhållningssätt och det 
är ytterligheterna i dessa dimensioner som redovisas i tablån. Utifrån denna 
kan hitta fyra ytterligheter som också har en förankring bland ungdomarna i 
denna studie. Den första kategorin (1) är de ungdomar som har 
resurser/förmågor som är relevanta för arbetsmarknaden och som har ett 
aktivt/motiverat förhållningssätt. Denna grupp av ungdomar är sannolikt de 
som i minst utsträckning behöver olika stödinsatser och som kortast tid 
befinner sig i en situation av arbetslöshet. Den andra gruppen (2) är de som 
har resurser/förmåga men har blivit passiva/omotiverade i att försöka 
komma in på arbetsmarknaden. Här behövs insatser som på olika sätt hjälper 
personen att bli aktivare i att söka sig ut på arbetsmarknaden. Den tredje 
gruppen (3) som är aktiva/motiverade men som saknar resurser/förmåga, 
dessa behöver insatser som leder till bättre förmågor. Den fjärde gruppen (4) 
och som sannolikt kräver mest av stödjande insatser är de som saknar 
resurser och är passiva/omotiverade. Här krävs sannolikt insatser som gör 
dem bättre rustade i flera avseenden, både kompetensmässigt men också att 
stärka självkänsla och självbild. Sammanfattningsvis så kan de allra flesta av 
ungdomarna i denna enkätstudie sägas passa in i dessa dimensioner och 
figuren kan möjligtvis utgöra en utgångspunkt för diskussioner om hur man 
skall arbeta med att möta arbetslösa ungdomar. 
 
Avslutningsvis bör det också framhållas att dessa ungdomar inte är en 
homogen grupp utan det finns en variation i den sociala sammansättningen. 
Det finns emellertid ett par aspekter att lyfta fram. Ungdomars sociala 
bakgrund återspeglas i deras val av gymnasieutbildning där ungdomar med 
arbetarbakgrund oftare valt en yrkesinriktad utbildning vilket inneburit att de 
tidigare finns som arbetssökande efter avslutad gymnasieutbildning. 
Ungdomar med arbetarbakgrund och en yrkesinriktad avslutad eller 
oavslutad gymnasieutbildning är den vanligaste kategorin av ungdomar i 
denna studie.  Det finns också tydliga genusmönster ibland ungdomarna, dels 
med avseende på vilket gymnasieprogram man har gått som följer tämligen 
traditionella mönster vilket också kan sägas gälla vilka yrkesområden eller 
branscher man har skaffat sig erfarenhet ifrån. Ett intressant utfall var att 
betydelsen av att ha ett fullständigt gymnasiebetyg tycks vara viktigare bland 
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kvinnor än för män för att ha lyckats få yrkeserfarenhet. Det man kan 
reflektera över är om detta beror på att de branscher som kvinnorna sökte sig 
till har högre krav på formell kompetens eller om ”stigmat” att inte ha 
fullständiga betyg är av större betydelse för kvinnor vad gäller sannolikheten 
att bli anställd. 
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Intervjuerna med AF och förvaltningen för 
Arbetsmarknad och Vuxenutbildning 
 
Aktörs- och strukturorienterade orsaker 
 
Till grund för detta avsnitt ligger i första hand de intervjuer som gjorts i 
uppdraget. Som nämnts i metodavsnittet har personal från AF i Piteå med 
ansvar för ungdomsarbetslöshetsfrågor hörts, tre chefer för olika delar av 
förvaltningen för Arbetsmarknad och Vuxenutbildning. Dessa intervjuer 
gjordes i grupp. Ytterligare hördes tre personer med olika ansvar för det 
praktiska arbetet i några arbetsmarknadsprogram i Piteå. De tankar som 
presenteras i tematisk form nedan baseras i huvudsak på dessa respondenters 
berättelser. I samband med detta görs en teoretisk analys av dessa teman och 
en diskussion om hur vi skall förstå detta inleds. 
 
Vad är problemet? Problemet är att Piteå har en hög arbetslöshet för 
ungdomar när det är lågkonjunktur och mindre när det är högkonjunktur om 
man jämför med andra kommuner. Samtidigt så har Piteå en total arbetslöshet 
som är relativt låg. Något förenklat kan denna typ av problematik delas upp i 
två tänkbara kategorier, strukturella eller aktörsorienterade orsaker. Strukturella 
orsaker kan i första ses som grundade i förhållanden som har att göra med 
hur olika samhällsinstitutioner och verksamheter är ordnade, organiserade, 
reglerade, bemannade, osv. I vårt fall handlar dessa förklaringar främst om 
arbetsmarknadens sammansättning, t ex finns det industrier med många 
anställda eller är arbetsmarknadens struktur mer av småindustrikaraktär. Hur 
den offentliga sektorn är organiserad och vilka resurser som finns tillgängliga, 
kan vara en annan aspekt av denna typ av förklaringar. Det lokala 
utbildningsutbudet är ett annat strukturellt område som kan vara intressanta 
utifrån de aktuella frågeställningarna. Den socioekonomiska situationen kan 
vara en tredje, t ex hur inkomstfördelning, familjesituation, skilsmässor, 
boendesituation, osv. ser ut bland kommunens invånare. Aktörsorienterade 
orsaker söker istället förklaringar i de val människor gör, eller verkar göra. 
Vilka åsikter eller attityder som de ger uttryck för i olika frågor kan vara en 
annan grund för denna typ av förklaring. 
 
Viktigt är att se att dessa två kategorier av förklaringar inte bör ses som 
oavhängiga av varandra. Tvärtom är de en del av det klassiska sociologiska 
aktörs- och strukturproblemet, där de flesta antar att det finns samhälleliga 
mönster i vår tillvaro som vi som människor socialiseras in i, som t ex kultur, 
normer, traditioner, värderingar, etc. Dessa strukturer i samhället ”överlever” 
oss kan man säga och är något som vi som enskilda aktörer mer eller mindre 
alltid måste förhålla oss till. Samtidigt är vi som aktörer i någon mening ”fria” 
att göra egna val, ibland rationella, medvetna val, ibland mer rutinmässiga 
val. Våra handlingar får även det man brukar kalla för oavsiktliga 
konsekvenser, konsekvenser som vi människor ofta inte har full översikt över 
eller insikt i. Enligt en av de mer kända samhällsteoretikerna, Anthony 
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Giddens, så kan man förklara och i någon mening ”lösa” detta problem, 
huruvida vi är helt styrda av de strukturer som omger oss eller huruvida vi är 
fria aktörer med möjlighet att utifrån eget huvud gestalta våra liv. Han menar 
att vi som aktörer både är begränsade av dessa strukturer men att de 
samtidigt innebär möjligheter för oss som aktörer i vårt handlande. Samtidigt 
förändrar vi som aktörer genom våra handlingar dessa strukturer. Detta sker 
både genom våra planerade handlingar men också genom det som kan ses 
som oavsiktliga konsekvenser av dessa handlingar (Giddens, 1984). 
 
Överfört till ”vår” situation kan vi tänka att det i Piteå finns strukturer, sett 
som djupare handlingsmönster, i form av kulturer, värderingar, attityder till 
arbete, utbildning, föräldraskap, pengar, ungdomskultur, alkohol samtidigt 
som den enskilda individen, t ex ungdomarna i Piteå, gör, till synes egna, val 
avseende arbete, utbildning, försörjning, boende, familjebildning, etc. Dessa 
båda kategorier kan därför ses som avhängiga av varandra, i den betydelsen 
att de val ungdomar gör många gånger är ett uttryck för djupare kulturella 
värderingssystem som finns i Piteå, samtidigt som de val ungdomar gör är 
deras egna, rationella, om än ibland begränsade av situationer och möjligheter 
som inte alltid kan överskådas. 
 
Möjliga strukturella orsaker 
 
Om vi börjar med möjliga strukturella orsaker till Piteås situation avseende 
ungdomsarbetslösheten så kan man tänka sig att detta i huvudsak handlar om 
strukturen eller karaktären av Piteås huvudsakliga arbetsmarknad. Det skulle 
kunna vara så att Piteå har mer privata arbetsgivare än andra kommuner, t ex 
småindustri, fåmansföretag som vid lågkonjunktur är, eller upplever sig vara, 
mer utsatt och drabbade av dessa svängningar avseende utbud och 
efterfrågan i respektive bransch. Detta skulle då kunna vara något som slår 
hårdare ur ett anställningsperspektiv mot ungdomar. Man vågar helt enkelt 
inte anställa ungdomar, vars lönsamhet inte på långt när nått sin potential, i 
tider av lågkonjunktur. När sedan marknaden vänder så vågar man åter 
anställa mer folk och därmed ungdomar eftersom orderingången kräver stora 
volymer av arbetskraft och där kompetenskraven till viss del kan bortses ifrån, 
i vart fall under en viss tid. Detta skulle kunna förklara Piteås siffror för 
ungdomsarbetslösheten över tid. Det är med andra ord ett strukturellt 
problem, som egentligen återspeglar arbetsmarknadens sammansättning. Den 
kritik som kan riktas till en sådan förklaring är om Piteås konstitution av 
arbetsmarknaden skiljer sig i så hög grad att det förklarar skillnaderna mellan 
kommunerna. 
 
Andra aspekter av möjliga strukturella förklaring till problemet skulle kunna 
ligga i kompetensbehoven hos Piteås befintliga arbetsmarknad, både i 
generell mening men också sett som en trend. De frågor man skulle kunna 
ställa sig är: Ser Piteå arbetsmarknads kompetenskravprofil generellt 
annorlunda ut än andra kommuners? Är det så att Piteås arbetsgivare har en 
något förhöjd kompetenskravprofil än andra kommuner? Om detta skulle 
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vara fallet så skulle detta om inte helt men i vart fall delvis kunna förklara 
situationen av hög ungdomsarbetslöshet, i förståelsen av att de arbetslösa 
ungdomar som finns i Piteå till stor del inte kan matcha den efterfrågan av 
utbildning och kompetens som Piteås arbetsmarknad generellt ställer. Denna 
typ av förklaring framlägger som ett tänkbart scenario att två strukturella 
situationer samverkar till problemet. Dels ställer Piteås arbetsmarknad sådana 
krav på utbildning och/eller kompetens/erfarenhet som generellt inte 
motsvaras av den utbildning och kompetens som finns bland Piteås 
ungdomar, dels motsvarar det utbildningsutbud och/eller de utbildningsval 
Piteås ungdomar gör inte de behov som den lokala arbetsmarknaden ställer. 
Den problematisering som bör göras till en sådan hypotes är att denna 
mismatchsituation med tiden borde rätta till sig, eftersom inriktningen 
och ”nyanserna” av de behov av kompetens som arbetsmarknaden verkligen 
kräver genom olika kommunikationskanaler som AF, yrkesråd, 
gymnasieskolan Strömbacka, SYV-personal, arbetsgivare, media, m.m. skulle 
kommuniceras ut och förändra både utbildningsutbud och utbildningsval.  
 
En annan tänkbar strukturell förklaring skulle kunna vara att det helt enkelt 
inte finns nog med arbete i Piteå för ungdomar vid lågkonjunktur. 
Arbetsmarknaden är helt enkelt inte nog stor att rymma alla arbetssökande 
vid en lågkonjunktur. När det sedan blir högkonjunktur förändras situationen 
och arbetsmarknaden har möjlighet att ”svälja” en betydligt större grupp av 
människor och då även ungdomar. Kritiken till en sådan förklaring är att den 
kan ses som alltför förenklad, eftersom man bör anta att mekanismerna för 
svängningar i arbetslöshet/anställningar är av mer komplex karaktär. T ex tas 
sociala eller relationella hänsyn i samband med dessa situationer, vilket inte 
enkelt betyder att bristen eller tillgången på arbete alltid per automatik 
medför uppsägning eller anställning. 
 
Möjliga aktörsorienterade orsaker 
 
I den andra föreslagna kategorin av möjliga orsaker till 
ungdomsarbetslösheten i Piteå kan vi undersöka aktörsorienterade orsaker, 
dvs. orsaker som vi främst finner i de val som ungdomar gör eller verkar göra 
avseende utbildning, arbete, bostad, ekonomi, livsstil, etc. I de samtal som 
förts med olika representanter inom den offentliga sektorn i Piteå har det som 
populärt kallats för ”hobbyteorier” framförts. Dessa kan sägas handla om mer 
eller mindre verklighetsförankrade reflektioner och funderingar om möjliga 
aktörsorienterade orsaker till ungdomsarbetslösheten i Piteå. De kan också ses 
som arbetshypoteser. Grovt förenklat kan dessa delas in i fyra, något 
tillspetsade grupper: 
 

 Ungdomar vill inte flytta eller pendla utanför kommunen 
 Ungdomar vill inte studera 
 Ungdomar vill inte arbeta 
 Ungdomar kan inte arbeta 
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Ungdomar vill inte flytta eller pendla utanför kommunen 
 
Detta påstående, om än i mer nyanserade ordalag, uttrycks i princip av alla av 
de intervjuade som arbetar nära arbetslösa ungdomar, både från kommunen 
och Arbetsförmedlingen. Här menar många att det finns en generell ovilja 
bland många av de arbetslösa att ens fundera på flytt till annan ort för 
utbildning eller arbete. Denna generella ovilja att flytta för utbildning gäller 
även när möjligheter erbjuds specialinriktade yrkesutbildningar ute i länet. 
Från Arbetsförmedlingen menade man att det fanns undantag bland 
ungdomarna. Där hade man bl.a. ett antal ungdomar som hade rest till Malta 
för att arbeta för ett svenskt företag inom telecombranschen. Här uppfattade 
arbetsförmedlarna att det rörde sig om en kombination av arbete och äventyr. 
Även de som sökte sig till arbeten i Norge kunde i någon mening 
kategoriseras som äventyrssökare. Även aspekten pengar spelar i det senare 
fallet en stor roll. Det fanns även ett antal ungdomar som veckopendlade 
mellan Piteå och olika orter i länets mer avlägsna kommuner för arbete, flera 
med anknytning till den växande gruvindustrin.  
 
Samtidigt visar statistiken att det är en betydande andel av Piteås totala 
arbetande skara som dagligen pendlar för arbete, i första hand till Luleå. Det 
betyder att många ungdomar som barn till dessa arbetspendlare socialiseras 
in i en förståelse av att arbetspendling är socialt och ekonomiskt möjligt men 
också, får vi anta, ges möjlighet till arbete genom sina föräldrar på dessa 
arbetsplatser utanför kommunen och skolas därför tidigt in i ett mönster av 
arbetspendling. Tesen att ungdomar i Piteå inte vill arbetspendla kan man 
därför inte generellt anta. Däremot kan det ses som mer rimligt att 
arbetspendling är starkt kopplat till motivationsgrad och i viss mån till 
socioekonomiska faktorer. De flesta ungdomarna i Piteå är ju de facto inte 
arbetslösa utan arbetar eller studerar. Bland de ungdomar som är arbetslösa 
kan ett antagande göras, något som till viss del kan skönjas i enkäterna, att 
dessa ungdomar har en lägre utbildningsnivå än genomsnittet av ungdomar i 
Piteå något som innebär att möjligheterna till arbetstillfällen är mindre än i 
det fall utbildningen hade varit högre. Detta kan också ses som en ond spiral, 
något som också uttrycks av de intervjuade, att den utsatta situationen 
begränsar självförtroendet och självkänslan bland de arbetslösa ungdomarna 
till att våga söka vissa utannonserade arbeten, trots att möjligheterna till att få 
anställning kan betecknas som relativt goda. Här vittnar flera av de som 
arbetar inom de kommunala åtgärdsprogrammen att flera av ungdomarna 
är ”långt nere i skoskaften”, och att de åtgärder och de aktiviteter som används i 
verksamheten inte i första hand handlar om arbete eller utbildning utan 
främst om motivationshöjande insatser.  
 
Det kan alltså antas att flyttningsbenägenheten inte i sak handlar om oviljan 
att arbeta på annan ort utan mer om att den aktuella situationen för många 
ungdomar upplevs som alltför osäker avseende motivation, självkänsla, 
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tilltron till den egna arbetserfarenheten, faktisk utbildningsnivå men också 
upplevd kompetensnivå, socioekonomisk situation, föräldrastöd, etc.  
 
Ungdomar vill inte utbilda sig 
 
Även i de utbildningsmönster som Piteås ungdomar uppvisar ligger det 
enligt många ett visst förklaringsvärde avseende ungdomsarbetslöshetsfrågan. 
Här menar man generellt att Piteå är ett gammalt brukssamhälle med en stor 
grupp av arbetarklass där högre utbildning inte ses som aktuellt som 
alternativ. Piteå ligger betydligt under riksnivå avseende eftergymnasial nivå 
och till och med något under länsnivå (Kommunfakta, 2012). Detta menar 
man skulle både visa sig i antalet av de ungdomar som läser vidare vid 
högskola eller universitet och de som uttrycker en ovilja att ta studielån i 
samband med högre studier eller för finansieringen av specifika 
yrkesutbildningar. Rent generellt vet vi från flertalet sociologiska studier 
avseende utbildningsmönster att barn till tjänstemän får bättre betyg och går 
oftare vidare till högre utbildning än barn i arbetarfamiljer. Detta har bl.a. 
förklarats med att ett kulturellt kapital överförs mellan generationerna, inte 
minst språket, som därför får en sorterande funktion.  
Strömbacka, den enda gymnasieskolan i kommunen, har dock uppvisat goda 
resultat i andel elever med slutbetyg. Det verkar med andra ord inte finnas 
några enkla samband mellan utbildning och ungdomsarbetslöshet, i 
betydelsen att hög ungdomsarbetslöshet kan förklaras med bristande 
utbildningsnivå.  
 
En hypotes skulle kunna vara att ungdomar i Piteå har en svag kulturell 
koppling till högre utbildning något som kan förklaras med en brukskultur, 
där både betydelsen av utbildning generellt inte framhålls och erfarenheterna 
av utbildning inte heller överförs till nästa generation. En följdriktig 
konsekvens av detta blir att villigheten till att ta studielån för högre 
utbildning också är låg. Om detta förhållande i högre grad är för handen i 
Piteå än i andra kommuner skulle detta kunna utgöra en förklarande faktor 
till ungdomsarbetslösheten. En alltför stor andel av Piteås ungdomar skaffar 
sig inte högre utbildning, vilket minimerar deras chanser till anställning. Men 
de frågor som bör riktas till en sådan hypotes kan återföras till det 
resonemang om Piteås arbetsmarknads kravprofil avseende utbildning och 
kompetens. Hur ser den ut? Finns det för litet av högre utbildade, t ex 
ingenjörer i Piteå? Eller civilekonomer, lärare, osv? Eller är det så att 
kompetenskravprofilen i Piteå inte generellt handlar om utbildning utan om 
kompetens, och då sett som erfarenhet?  
 
Enligt de intervjuade finns det som tidigare nämnts en överrepresentation av 
ungdomar som saknar högre utbildning bland de som är anmälda som 
arbetslösa eller som en från AF sa; ”Det är ju inte många av de som är inskrivna 
som har högskoleutbildning”. Detta kan ses som ett utslag av förhållanden som 
redan är kända, att ungdomar med lägre utbildning i högre grad hamnar i 
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arbetslöshet vid lågkonjunktur. Samtidigt är det viktigt, som också 
intervjuerna ger vid handen, att för många arbetslösa ungdomar som befinner 
sig i olika kommunala åtgärdsprogram är behovet inte i första hand ett arbete 
eller en utbildning utan att bygga upp ett självförtroende som möjliggör något 
av dessa båda alternativ. En av dessa berättar: 
 

Det man ser väldigt tydligt i många fall är ju att stödet hemma, att det kan finnas 
en knepig situation bland målsman. Stödet hemma är ju de bitarna som 
gemensamt är svårt för alla [i programmen], och det är ju en sak som vi håller på 
med att utveckla, föräldrasamverkan. Det behövs, har vi sett. Många har dåligt 
självförtroende, de är ganska nere i skoskaftet när de kommer och vi jobbar 
mycket med självförtroendehöjande insatser, Åsa som är dramapedagog och 
som jobbar integrerat i projektet på heltid, hon får jobba med 
självförtroendestärkande delar för det är en väldigt, väldigt viktig del. Sen har vi 
många som har olika typer av neuropsykiatrisk problematik. Det är väldigt 
vanligt med ADHD. 

 
Det som här framkommer är att den typ av problematik som de inskrivna har 
inte enbart är endimensionell och att det i första hand inte handlar om det 
som oftast betonas i den här debatten, nämligen utbildning, erfarenhet och 
praktik, och då i betydelsen framgångsrika vägar till anställning. Det är 
naturligtvis sant, för de allra flesta, men utifrån intervjuerna framkommer det 
snarare att för många ungdomar kan dessa vägar inte i egentlig mening ses 
som realistiska alternativ. En annan av de intervjuade beskrev deltagarna i ett 
av åtgärdsprogrammen: 
 

…bara för att göra en kort kommentar om Norrsken [ett av åtgärdsprogrammen 
i kommunen] så kan man väl säga att gruppen som har kommit till Norrsken, 
har det visat sig är betydligt längre från arbetsmarknaden än vad någon 
egentligen kunde tro. De är alltså en jättetuff målgrupp, och många behöver 
utredningar, många behöver jättelång tid och fast de har varit inskrivna nästan 
ett år i projektet, så händer det nästan ingenting, många lider av psykisk 
ohälsa… 

 
Det som intervjuerna visar på i arbetet med arbetslösa ungdomar att det finns 
många med stora problem och som i nuläget, inte utgör en del av 
arbetskraftsreserven, som en av de intervjuade uttryckte det. Det finns en 
situation avseende ungdomsarbetslösheten i Piteå vid lågkonjunktur som 
innebär att grupper av arbetslösa förblir arbetslösa med förhöjd risk till 
utanförskap och i förlängningen som följd personligt lidande och för 
kommunen, ökade kostnader. Det finns därför med anledning av detta motiv 
att fundera över problemens omfattning och karaktär. 
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Ungdomar vill eller kan inte arbeta 
 
Denna rubriksättning skall naturligtvis inte ses som ett uttryck för en generell 
åsikt hos de som arbetar med arbetslösa ungdomar eller något som uttrycks 
av ungdomarna själva men kan ändå stå som samlingsnamn för olika 
förhållningssätt bland ungdomar som får till följd att ungdomar inte 
förbehållslöst söker och antar erbjudanden om arbetspraktik eller anställning. 
Från Arbetsförmedlingen uttryckte man hur man generellt såg på ungdomar: 
 

Om man intervjuar en ungdom idag, säg att de har gått ut Strömbackaskolan och 
har sitt betyg och är redo och vill ut och jobba. Jag skulle bli jätteförvånad om de 
skulle säga något annat. Sen om de inte kan jobba i all framtid är en sak, men 
man vill hitta ett jobb och tjäna pengar, kanske flytta hemifrån, och resandet, det 
är mer upplevelsebaserat, men samtidigt ser man ju det som en trend att 
ungdomarna mer och mer upplever att de inte vill lämna orten, men det är ju för 
att här har jag min trygghet, och jag vet inte vad som händer när jag flytta dit, 
om jag t ex åker till Italien. Men jag är helt övertygad om att skulle de få chansen 
att få gå ut och jobba så tror jag att det skulle göra mera val, men om det inte har 
den möjligheten att pröva så vet de inte heller hur de skall göra för att… 

 
Detta citat ger en generell bild av hur man från AF upplevde de 
arbetssökande ungdomarnas förhållningssätt till arbete, flytt och nya 
utmaningar. Man menade att det hos många fanns en insikt i vuxenlivets 
förutsättningar och som en konsekvens av detta, en vilja att söka sig ut på 
arbetsmarknaden. Samtidigt uttryckte man från AF att det inte fanns 
tillräckligt med arbeten för ungdomar i Piteå för närvarande. Andra orsaker 
som nämndes handlade mer om ungdomarna själva och deras situation. Här 
fanns tankar allt ifrån att ungdomarna inte vill studera, flytta, eller båda dessa 
två teman i kombination. Eller att de blir alltför curlade, har det ”för bra” rent 
ekonomiskt och tack vare föräldrar lyckats vänja sig med ett begränsat 
ekonomiskt utrymme. Andra orsaker handlade om social problematik, droger, 
brist på erfarenhet eller ungdomlig naivitet runt arbetsmarknadens krav och 
förväntningar, etc. Frågan som man bör ställa sig är om inte detta egentligen 
handlar om två olika frågor som tangerar varandra. Den huvudsakliga frågan 
kan vara av strukturell karaktär. Det är Piteås arbetsmarknads strukturella 
sammansättning som avgör dess känslighet för konjunkturer, något som, som 
alltid, återspeglas i ungdomarnas möjligheter till arbete. Det huvudsakliga 
problemet är kanske inte att det finns alltför få arbeten i Piteå, rent generellt, 
men det kan finnas en speciell känslighet bland Piteås företagare inför 
omvärldens förändringar som på flera sätt återspeglas i ungdomsarbetslöshet. 
Detta kan ses som en mer eller mindre empiriskt ogrundad reflektion utifrån 
dessa samtal. 
 
En annan fråga som är sammankopplad med denna är ungdomars 
etableringsprocess. Denna kan i generell mening vara enkel för en större 
grupp av ungdomar beroende på att de kommer ut under en högkonjunktur 
eller i slutet av en lågkonjunktur. Skillnaden mellan att komma ut under 
slutet av en högkonjunktur eller under en lågkonjunktur kan vara mycket 
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stora, och då särskilt för en grupp av ungdomar med en svagare 
utgångspunkt, som t ex föräldrastöd, socioekonomisk tillhörighet, etnicitet, 
utbildningsresultat, fysisk och psykologisk förmåga, etc. Den risk som uttalats 
i samband med studiens inledning har handlat om de problem med en utökad 
grupp av ungdomar vars etableringsprocess förlängs, eller i värsta fall aldrig 
riktigt inträffar. Detta bör man se som en helt annan fråga. 
 
I de berättelser som de intervjuade personerna uttrycker framkommer ofta 
misstankar om att de människor som man arbetar med i program, särskilda 
åtgärdspaket, vars etableringsprocess försenats på grund av avbrutna eller 
misslyckade gymnasiestudier, bristande social förmåga som dåligt 
självförtroende, dålig självbild, svag ambitionsnivå och motivationsgrad, 
svagt föräldrastöd, liten eller ingen erfarenhet av praktik eller arbete, 
problematiska alkoholvanor eller drogmissbruk, svag framtidstro, naiv 
verklighetsuppfattning om den egna förmågan och de egna möjligheterna till 
arbete, neuropsykiatrisk funktionsnedsättning, fysisk funktionsnedsättning, 
osv. Det kan vara så att det finns en större typ av problematik avseende ett 
eller ett antal av dessa faktorer som kan innebära ett generellt sämre 
utgångsläge vid arbetsetablering för ungdomar i Piteå.  
 
Utifrån de intervjuer som gjorts med personal från Arbetsmarknadsenheten 
finns det anledning att vara orolig, inte kanske i huvudsak över den 
huvudsakliga anledningen till skillnader i ungdomsarbetslöshet som i en 
jämförelse med andra liknande kommuner har konstaterats, det som kan 
antas handlar om strukturella skillnader i sammansättningen på 
arbetsmarknaden utan istället i en ökande problematik rörande en generellt 
sämre status avseende den ungdomsgrupp som visar på en fördröjd, och i 
vissa fall, utebliven arbetsetableringsprocess. Frågan som man kan ställa sig 
är, finns det en större strukturell problematik rörande familjesituationer, 
alkohol- och drogvanor, attityder till utbildning och arbete och liknande för 
vissa mer svagare socio-ekonomiska grupper i Piteå än på andra orter i dess 
närhet? Det finns kanske inte något som tyder på det, men frågan bör ställas. 
Det är kanske inte heller så att den frågan är enbart intressant utifrån en 
jämförelse med andra kommuner, utan kanske också i sig själv, dvs. därför att 
det finns anledning till oro för att det finns en ökande grupp med en typ av 
svårare social och kompetensanknuten problematik som gör det betydligt 
svårare för denna grupp att bli arbetsetablerad, till och med vid 
högkonjunktur. Som en av de intervjuade sa; trots massiva insatser är den här 
gruppen inte en arbetskraftsreserv att räkna med, de är helt enkelt för långt 
borta från arbetsmarknaden. 
 
I de generella förändringar som skett avseende ungdomars 
etableringsmönster till arbetsmarknad och vuxenliv ligger också ett antal 
faror. Det finns en risk att den utdragna etableringsprocessen normaliseras i 
en förståelse att det är ungdomars lott att finna sig i att inte ha ett fast arbete 
före 26-27 års ålder. Orsakerna till denna förhöjda etableringsålder är i 
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huvudsak en generellt förlängd utbildningstid men detta gäller som sagt inte 
för alla grupper. De grupper av ungdomar där eftergymnasiala utbildningar 
inte är aktuella kan en förlängd etableringsprocess istället innebära stora 
risker för utanförskap.  
   
Några reflektioner från intervjuerna med AF och arbetsmarknadsenheten 
 
Det verkar i den här frågan finnas två generella problem. Dels ett 
ungdomsarbetslöshetsproblem, dels ett utanförskapsproblem. Studien handlar i 
huvudsak om ungdomsarbetslöshet, uttryckt som; vad är orsakerna till att 
ungdomar i Piteå i så hög grad är arbetslösa? Mer specifikt, varför har Piteå 
mer ungdomsarbetslöshet än andra jämförbara kommuner när det är 
lågkonjunktur? Orsakerna till dessa kan som tidigare diskuterats vara flera; 
Piteås arbetsmarknad har en speciell struktur vilket innebär att man är 
särskilt konjunkturkänslig med följd att anställningar av ungdomar blir 
särskilt lidande under dessa perioder, eller att Piteås arbetsmarknads 
kompetenskravprofil är speciellt utformad vilket inte matchas av den 
utbildning och erfarenhet som ungdomarna i kommunen har, eller det finns 
kulturella förklaringar till varför ungdomar i Piteå inte gärna flyttar, 
arbetspendlar, studerar, tar vissa typer av arbeten, osv. Detta 
ungdomsarbetslöshetsproblem är viktigt att gå till botten med. Är orsakerna 
till problemet en typ av mismatchproblematik, så bör utbildning, information, 
matchning, osv. anpassas till rådande situation avseende efterfrågan på 
arbetskraft. Handlar det om konjunkturkänslighet kan det vara svårare men 
eventuella konjunkturstöd skulle kanske underlätta ungdomsanställningar 
vid dessa situationer. Är problemen grundade i kulturell problematik är 
lösningarna också mer komplexa men något som kräver mer detaljerad och 
uppdaterad specificering av kompetensbehoven för Piteås arbetsmarknad, 
motivationskampanjer avseende studier, underlättande av pendling, osv. 
Utifrån det material vi har samlat in så är detta inte inriktat på att besvara 
frågor som handlar om arbetsmarknadens struktur utan mer om arbetslösa 
ungdomars attityder, planer och aktuella livssituation, något som kan ge svar 
på hur man ser på sin egen situation och på hur man har tänkt ta itu med 
denna. Detta är viktigt för att kunna göra bedömningar hur man resonerar 
när man är arbetslös och vilka strategier som de ser är tänkbara och möjliga.  
 
I de utredningar som redovisades i avsnittet om tidigare studier, Unga 
utanför och alkohol som livsstil gavs en bild av problematiken runt 
arbetslöshet och utanförskap. För de allra flesta är arbetslösheten som 
fenomen sett trots allt bara en fråga om tid, tid att kanske studera och så 
småningom få ett stadigvarande arbete. Men för en mindre grupp innebär 
perioden av arbetslöshet en hel del osäkerhet. Från att kanske ha misslyckats i 
ett system, skolan, förstår många att det inte finns så många garantier att det 
skall gå bra i nästa, arbetsmarknaden. Den traditionellt klassiska uppdelningen 
av de med läshuvud och de utan, där den senare gruppen trots allt kan komma 
till sin rätt på en arbetsplats är inte en lika självklar sanning för många 
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grupper idag, något som också intervjuerna gav vid handen. Det enkäterna 
visar är att det trots allt kan finnas vissa skäl att anta att det fortfarande 
föreligger vissa skillnader mellan killar och tjejer ifråga om föreställningar och 
attityder till vilka förväntningar som ställs på killar respektive på tjejer, (se 
slutsatser under kapitlet ”Vilka är de arbetslösa ungdomarna i Piteå?”). Men 
trots det, för dessa grupper vars etableringsprocess kantats av misslyckanden 
i skolan och som därmed har ett sämre utgångsläge än andra kombinerat med 
svagt socialt stöd och kanske neuropsykiatrisk problematik, missbruk eller 
fysiska handikapp är arbetsmarknaden inte per automatik en plats för 
revansch. Misslyckanden har många gånger brutit ned självförtroende och 
självkänsla, något som under lång tid behöver byggas upp för att modet och 
motivationen att ge sig ut i vuxenvärlden skall vågas.  
 
Den intressanta frågan som intervjustudien ställer är på vilket sätt det 
upplevda problemet är en fråga om ungdomsarbetslöshet eller utanförskap, 
inte i en förståelse av att dessa är helt separata problemområden, men utifrån 
en frågeställning av vad som är prioriterade områden för kommunen 
avseende ungdomsarbetslöshet. En ökande grupp av kvardröjande arbetslösa 
ungdomar är ett icke önskvärt scenario, samtidigt visar studien att det finns 
många ungdomar som inte är klara för ett arbete, även om det skulle finnas 
ett. Frågan som kan ställas är därför var fokus skall ligga; färdiga arbeten eller 
färdig för arbete.  
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Intervjuer med fem kommuner 
 
Som tidigare nämnts har även en kortare intervjurunda med fem 
norrlandskommuner gjorts. Kommunerna är Sandviken, Timrå, Boden, Luleå 
och Kalix. En person från varje kommun, chefer för arbetsmarknadsenheter 
eller verksamheter med ansvar för ungdomsarbetslösheten i kommunerna, 
har tillfrågats om struktur och strategier avseende ungdomsarbetslöshet, 
flyttnings- och pendlingsbenägenhet, utbildningsvilja hos ungdomar, 
företagarnas signaler avseende utbildning och kompetensbehov samt 
kommunens riktade verksamhet till arbetslösa ungdomar.  
 
Sandvikens kommun 
 
Tabell 14: Statistikuppgifter rörande Sandvikens kommuns befolkning, arbetsmarknad, 
pendlingstal, inkomst samt utbildningsnivå (Källa: SCB) 
 
Befolkning (31 dec 2011) 36 995 
Folkökning (2011) 79 
Flyttningsnetto totalt (2011) 183 
Förvärvsfrekvens 20-64 (2010) 75,8 % 
Förvärvsfrekvens 20-24 (2010) 54,5 % 
Bor & arbetar i kommunen 
(2010) 

12 448 

Inpendlare (2010) 4 608 
Utpendlare (2010) 3 938 
Medelinkomst kvinnor (2010) 187 500 
Medelinkomst män (2010) 266 700 
Gymnasial utbildning 3 år (2011) 22 % (K 21 % M 23 %) 
Eftergymnasial utbildning minst 
3 år (2011) 

15 % (K 20 % M 11 %) 
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Tabell 15: Öppet arbetslösa och deltagare i program med aktivitetsstöd i Sandvikens kommun 
under 0811-0712 som andel av den registerbaserade arbetskraften (Källa: SCB) 
 
 Total Total 18-24 år 18-24 år 
 Öppet 

arbetslös 
Program med 
aktivitetsstöd 

Öppet 
arbetslös 

Program med 
aktivitetsstöd 

Aug 2012 6,2 6,2 14,7 14,6 
Jul 2012 5,9 6,0 11,8 16,0 
Jun 2012 5,7 6,1 10,5 16,6 
Maj 2012 5,1 6,6 6,8 18,9 
Apr 2012 5,2 6,9 7,3 20,5 
Mar 2012 5,7 6,8 9,1 19,2 
Feb 2012 5,6 6,8 8,7 19,5 
Jan 2012 5,6 6,8 8,5 19,5 
Dec 2011 5,4 6,8 8,2 21,6 
Nov 2011 5,1 6,9 9,6 20,7 
Okt 2011 5,1 6,7 10,7 19,6 
Sep 2011 5,2 6,3 12,0 17,8 
Genomsnitt 5,5 6,6 9,8 18,7 
 
Anders Johansson som arbetar vid Arbetsmarknadscentrum i Sandviken 
svarade på frågorna om ungdomsarbetslösheten i Sandviken. 
Arbetsmarknadscentrum arbetar med insatser riktade till ungdomar, 
långtidsarbetslösa, funktionshindrade och sjukskrivna arbetslösa och 
samarbetar med AF, FK, Individ- och familjeomsorgen (IFO) samt 
Integrationsenheten. 
 
De arbetar med ett projekt sedan februari 2009 riktat till arbetslösa ungdomar 
som varit inskrivna hos IFO. Arbetsmarknaden beskrivs som generellt dålig 
för ungdomar i Sandviken. Innan projektet startade var det en tillströmning 
av arbetslösa ungdomar i och med lågkonjunkturen under 2008 men sedan 
dess har nivån varit mer stadig, men dock hög. Sandviken beskrivs som en 
utpräglad tillverkningsort som upplevt stora strukturomvandlingar på 
arbetsmarknaden som generellt har slagit hårt mot ungdomar. Sandviken har 
under flera år haft ett positivt flyttningsnetto men det finns samtidigt många 
ungdomar som löser sin situation genom att flytta till arbete eller utbildning. 
De flesta ungdomar som väljer högre utbildning studerar i Uppsala, Gävle, 
Stockholm samt en hel del i Sundsvall. Ungdomarna upplevs som relativt 
trogna sin ort och avseende pendlingsbeteende bland ungdomar hade han 
inga direkta svar att ge. 
 
Det som främst framhölls som ett problem avseende de arbetslösa 
ungdomarna var att många saknade fullbordad utbildning. I det projekt som 
de arbetade med saknade 75 procent en fullbordad gymnasieutbildning och i 
vissa fall även grundskola. De hade, som Anders Johansson uttryckte det, 
stora hål i sin utbildning. Projektet hade tre delar, där den första riktade in sig 
på de ungdomar som bedömdes gå att stötta till studier. En annan inriktning 
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handlade om ungdomar till praktik och en tredje om ungdomar med 
invandrarbakgrund vars främsta behov var språkundervisning. Företagare 
uppgavs ha problem att hitta ungdomar med den kompetens och erfarenhet 
som de behövde. Anders Johansson menade att de okvalificerade industrijobb 
som tidigare fanns nu sedan länge försvunnit vilket innebär att för många 
ungdomar saknas den möjligheten att få börja arbeta, gå på 
internutbildningar och på så sätt jobba sig upp på en arbetsplats. 
 
Sandviken upplevdes fortfarande ha kvar mycket av sin bruksortsmentalitet. 
Många ungdomar vars föräldrar arbetat med produktion sökte sig till 
industrin och läste sällan vidare efter gymnasiet. Många ungdomar som haft 
en kort tid med försörjningsstöd såg fortfarande ljust på möjligheterna till 
arbete medan de med en längre tid i försörjningsstöd var mer pessimistiska. 
Även i Sandviken upplevde man sig ha problem med att stora grupper av 
ungdomar saknade tillräckligt med incitament för att söka arbete. De arbetade 
i projektet med en öppen dialog om vad som krävs för att få ett arbete. Man 
hade också haft inspirations- och motivationskurser, använt sig av KBT-
terapeuter, psykologer och fokuserat på frågor om vad arbetet betyder för 
deltagarna i projektet, vilka drivkrafter man har, osv. De som Anders 
Johansson menade stod längst bort från arbetsmarknaden hade i någon blivit 
institutionaliserade i sin arbetslöshet och de behövde främst tid. 
 
Ungdomsarbetslösheten har, kan man säga, ställt på sin spets i Sandviken. 
Media har uppmärksammat de höga talen för ungdomar samt även det 
stadigt ökande försörjningsstödet. Detta har inneburit att politikerna har 
vaknat upp och lanserat ett kraftpaket för att komma till rätta med 
ungdomsarbetslösheten. 
 
Kalix kommun 
 
Tabell 16: Statistikuppgifter rörande Kalix kommuns befolkning, arbetsmarknad, pendlingstal, 
inkomst samt utbildningsnivå (Källa: SCB) 
 
Befolkning (31 dec 2011) 16 591 
Folkökning (2011) -149 
Flyttningsnetto totalt (2011) -52 
Förvärvsfrekvens 20-64 (2010) 76 % 
Förvärvsfrekvens 20-24 (2010) 62,3 % 
Bor & arbetar i kommunen 
(2010) 

6 140 

Inpendlare (2010) 787 
Utpendlare (2010) 1 148 
Medelinkomst kvinnor (2010) 194 000 
Medelinkomst män (2010) 244 100 
Gymnasial utbildning 3 år (2011) 19 % (K 18 % M 21 %) 
Eftergymnasial utbildning minst 
3 år (2011) 

14 % (K 21 % M 8 %) 
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Tabell 17: Öppet arbetslösa och deltagare i program med aktivitetsstöd i Kalix kommun under 
0911-0812 som andel av den registerbaserade arbetskraften (Källa: SCB) 
 
 Total Total 18-24 år 18-24 år 
 Öppet 

arbetslös 
Program med 
aktivitetsstöd 

Öppet 
arbetslös 

Program med 
aktivitetsstöd 

Aug 2012 4,5 6,3 7,5 16,0 
Jul 2012 4,3 5,9 6,5 14,6 
Jun 2012 4,3 6,2 5,9 15,9 
Maj 2012 4,4 7,5 4,9 21,7 
Apr 2012 5,0 7,8 5,5 23,9 
Mar 2012 5,2 7,8 6,2 22,9 
Feb 2012 5,7 7,7 7,2 23,3 
Jan 2012 6,0 7,7 8,7 23,0 
Dec 2011 5,5 8,0 9,0 24,4 
Nov 2011 4,6 7,8 7,8 23,1 
Okt 2011 4,9 7,0 9,3 19,1 
Sep 2011 5,0 6,9 10,8 18,3 
Genomsnitt 4,9 7,2 7,4 20,5 
 
Mikael Jansson arbetar som verksamhetsansvarig för KUC, Kalix 
Utvecklingscentrum. Han menar att Kalix historiskt sett har legat på en hög 
ungdomsarbetslöshet likt östra Norrbotten. Från AF:s håll talar man om att 
man har en ”alltför hög grundarbetslöshet”. Generellt talar man om tio 
procent total arbetslöshet och runt tjugo för ungdomar. 
 
I Kalix finns det som i alla andra kommuner ungdomar som går ut gymnasiet 
och flyttar för att läsa vidare eller som bor kvar och läser på distans. Men så 
finns det en grupp som blir kvar i arbetslöshet. I den gruppen är det främst de 
unga pojkarna som sticker ut i negativ bemärkelse. När det gäller de 
meritpoäng som man samlar ligger flickorna väl medan pojkarna har sämre 
resultat. Han berättar att han själv var uppväxt i Karlsborg och under hans 
uppväxt fanns det en stark föreställning om ett arbetsetableringsmönster som 
också förväntades ärvas av hans egen generation. Efter grundskolan var det 
bara att gå till pappersbruket och söka jobb, och så var man arbetsetablerad. 
Sedan sågverket stängde i slutet av 80-talet och de genomgripande 
rationaliseringarna genomfördes i början av 90-talet har dessa föreställningar 
förändrats mycket. Det är fler som förstår betydelsen av utbildning även om 
det finns många som upplever svårigheter att byta spår i detta avseende. 
Bland de arbetslösa ungdomarna är det en överrepresentation av ungdomar 
som saknar en fullgjord gymnasieutbildning. Utbildningsnivån är relativt låg 
och en stor andel har endast tvåårig gymnasieutbildning. Det är i det 
avseende en traditionell bruksort. 
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Bland företagare menar man enligt Mikael Jansson att den efterfrågade 
kompetensen många gånger saknas bland Kalix ungdomar. Detta kan både 
gälla formell utbildning men också mer socialt relaterad kompetens. Bland 
företagarna finns det en stark tradition att ta emot praktik. Det finns 
emellertid arbetslösa ungdomar som enligt Mikael Jansson i någon 
mening ”straffat ut sig” och som därför under en tid erbjuds praktik i interna 
verksamheter, typ återvinning, för att där ”mogna och börja ta ansvar”, som 
han uttryckte det. 
 
I pendlingsavseende är det främst Luleå som hägrar bland Kalixungdomarna. 
Man har haft samarbeten med Haparanda men här menar Mikael att man 
generellt inte är inriktad österut i pendlingsavseende. Detta kan ha både 
kulturella och språkliga orsaker. Man ser främst Fyrkanten som deras främsta 
samverkansområde. Man har även samarbetat med Överkalix i något 
ungdomsprojekt tidigare år och man samarbetar för närvarande med dem i 
ett integrationsprojekt, som syftar till språkinlärning och inträde på 
arbetsmarknaden. Många Kalixungdomar veckopendlar och läser 
gymnasieskola i Luleå, något som kan underlätta en framtida flytt för högre 
utbildning eller arbete. 
 
I Kalix arbetar man med arbetslösa ungdomar i ett projekt som de kallar för 
Arena Ung. Ungdomarna är anvisade från AF och Socialtjänsten. De har även 
som alla andra kommuner informationsansvar för ungdomar upp till 20 år. 
Man har ett nära samarbete med gymnasieskolan, med de ungdomar som går 
introduktionsprogrammet, det som tidigare hette individuella programmet 
(IV-programmet). En del av de kvarvarande arbetslösa ungdomarna med 
större svårigheter att etablera sig på arbetsmarknaden har som Mikael 
Jansson uttrycker det; ”en stor problematik”. Det handlar inte alltid om 
kriminalitet eller missbruk även om detta förekommer men oftare om en 
avsaknad av ett socialt nätverk. Några av den personal som arbetar med 
dessa grupper upplever att de ofta får ersätta det stöd som många andra får 
genom sin familj. Där får de lära ungdomarna vad det innebär att vara en del 
av det svenska samhället, hur man fyller i blanketter, insikt i vilka rättigheter 
man har, vikten av att söka bostadsbidrag, osv. 
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Timrå kommun 
 
Tabell 18: Statistikuppgifter rörande Timrå kommuns befolkning, arbetsmarknad, pendlingstal, 
inkomst samt utbildningsnivå (Källa: SCB) 
 
Befolkning (31 dec 2011) 18 026 
Folkökning (2011) 36 
Flyttningsnetto totalt (2011) 31 
Förvärvsfrekvens 20-64 (2010) 77,0 % 
Förvärvsfrekvens 20-24 (2010) 55,3 % 
Bor & arbetar i kommunen 
(2010) 

3 576 

Inpendlare (2010) 1 960 
Utpendlare (2010) 4 536 
Medelinkomst kvinnor (2010) 194 300 
Medelinkomst män (2010) 233 200 
Gymnasial utbildning 3 år (2011) 20 % (K 21 % M 20 %) 
Eftergymnasial utbildning minst 
3 år (2011) 

12 % (K 17 % M 8 %) 

 
 
Tabell 19: Öppet arbetslösa och deltagare i program med aktivitetsstöd i Timrå kommun 
under 0911-0812 som andel av den registerbaserade arbetskraften (Källa: SCB) 
 
 Total Total 18-24 år 18-24 år 
 Öppet 

arbetslös 
Program med 
aktivitetsstöd 

Öppet 
arbetslös 

Program med 
aktivitetsstöd 

Aug 2012 5,1 4,7 14,0 12,5 
Jul 2012 5,0 4,8 12,7 13,3 
Jun 2012 5,0 5,0 12,0 14,6 
Maj 2012 4,6 5,6 8,6 17,7 
Apr 2012 5,0 6,0 8,9 20,2 
Mar 2012 5,7 5,9 10,8 19,8 
Feb 2012 5,7 6,1 10,3 21,2 
Jan 2012 5,6 6,1 11,0 20,5 
Dec 2011 5,4 6,3 11,5 21,7 
Nov 2011 4,8 6,2 10,6 21,1 
Okt 2011 4,6 6,0 11,5 20,2 
Sep 2011 4,7 5,9 13,0 20,1 
Genomsnitt 5,1 5,7 11,2 18,6 
 
Lars Backlund arbetar som verksamhetschef för Arbetsmarknadsenheten i 
Timrå. Han menar att Timrå ligger mitt i ett relativt bra 
arbetsmarknadsområde där cirka 200 000 bor, med större orter som Sundsvall 
och Härnösand. Många ungdomar kan arbeta eller studera t ex i Sundsvall på 
Mittuniversitetet men samtidigt bo kvar i Timrå (som ligger cirka 13 km norr 
om centrala Sundsvall). Samtidigt finns det en sedan länge befäst 
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bruksortsmentalitet där många väljer att stanna kvar på orten. Tidigare kunde 
SCA, Östrands massafabrik, som tillsammans med kommunen är Timrås 
största arbetsgivare, ta emot många av Timrås ungdomar efter 
skolavslutningen. Idag menar Lars Backlund att utan gymnasieutbildning får 
man inte ens ett arbete som lokalvårdare där.  
 
I kommunens strategi mot ungdomsarbetslöshet har man delat in 
ungdomarna i fyra olika grupper. De som i någon mening klarar sig själv, de 
som behöver ett visst stöd, de som flyttar från kommunen och sedan den 
grupp ungdomar med problem och som inte verkar komma vidare i sin 
arbetsmarknadsprocess. Med varselpengar i det Lars Backlund beskrev som 
ett intressant projekt, tillsammans med Länsstyrelsen, har man sedan två år 
arbetat med denna fjärde ungdomsgrupp. Projektet kallas Arbete och studier 
och där har ungdomar varvat med studier och praktik under halva tiden och 
under den andra halvan fått en anställning av kommunen. En del har gjort 
stora framsteg, vissa som tidigare inte ens hade klarat grundskolan har 
fullgjort gymnasieskolan. Det finns planer på att fortsätta med projektet i 
kommunen. 
 
Avseende rörligheten bland ungdomar har man bland annat gjort resor upp 
till Övertorneå och Trondheim för att visa ungdomar på olika möjligheter till 
alternativ men det är få som har nappat på dessa erbjudanden. Nu i augusti 
menar Lars Backlund att siffrorna för ungdomsarbetslösheten har gått ned 
och nästan nått Sundsvalls nivåer. En av förklaringarna var öppnandet av ett 
antal sportbutiker i Birsta, Sundsvalls köpcentrum, och flera Timråungdomar 
hade fått anställning hos dessa. 
 
I kommunen finns det cirka 1 500 mindre företag, många med mellan 1-5 
anställda. Man har startat ett projekt tillsammans med Företagarföreningen 
för att i detalj kartlägga de kompetensbehov som finns bland de lokala 
företagarna. Man känner till en del om vissa typer av kompetensbrister och 
generationsväxlingsproblematiker men man har ingen detaljerad kunskap om 
detta. I gruppen som arbetar med dessa frågor är representanter från 
kommunens arbetsmarknadsenhet, Företagarna, Komvux och 
Arbetsförmedlingen.  
 
I de arbetsmarknadsinsatser man genomfört riktat till den grupp av 
ungdomar med gravare etableringsproblem har man märkt av ett ökat behov 
av stöd något man sökt lösa med hjälp av specialpedagoger, SYV:are och 
beteendevetare. Enligt Lars Backlund handlade stödarbetet ibland om att 
agera förälder, t ex i att ringa och väcka dem på morgonen. Man pratade om 
ett stöd i stödet, där man menade att en del ungdomar behövde ha en typ av 
mentor som ibland kunde följa med ungdomen till vissa träffar. Den här 
gruppen är inte alltför stor, cirka 60-80 personer men utbildningsnivån är låg, 
likaså självkänslan. 
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Timrå har legat konstant på ganska höga ungdomsarbetslöshetsiffror och man 
har sett att försörjningsstödet har ökat. För närvarande arbetade en 
socialsekreterare med en djupare studie i syfte att kartlägga orsakerna till 
varför ungdomar går på försörjningsstöd, en studie Lars Backlund såg fram 
emot. 
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Luleå kommun 
 
Tabell 20: Statistikuppgifter rörande Luleå kommuns befolkning, arbetsmarknad, pendlingstal, 
inkomst samt utbildningsnivå (Källa: SCB) 
 
Befolkning (31 dec 2011) 74 426 
Folkökning (2011) 248 
Flyttningsnetto totalt (2011) 115 
Förvärvsfrekvens 20-64 (2010) 75,3 % 
Förvärvsfrekvens 20-24 (2010) 49,5 % 
Bor & arbetar i kommunen 
(2010) 

31 327 

Inpendlare (2010) 8 028 
Utpendlare (2010) 3 916 
Medelinkomst kvinnor (2010) 204 700 
Medelinkomst män (2010) 262 800 
Gymnasial utbildning 3 år (2011) 19 % (K 18 % M 21 %) 
Eftergymnasial utbildning minst 
3 år (2011) 

27 % (K 32 % M 23 %) 

 
 
Tabell 21: Öppet arbetslösa och deltagare i program med aktivitetsstöd i Luleå kommun 
under 0911-0812 som andel av den registerbaserade arbetskraften (Källa: SCB) 
 
 Total Total 18-24 år 18-24 år 
 Öppet 

arbetslös 
Program med 
aktivitetsstöd 

Öppet 
arbetslös 

Program med 
aktivitetsstöd 

Aug 2012 4,8 4,5 10,0 11,0 
Jul 2012 4,3 4,5 7,9 11,2 
Jun 2012 4,3 4,6 8,0 11,6 
Maj 2012 4,0 5,2 5,6 14,0 
Apr 2012 4,5 5,3 6,8 14,4 
Mar 2012 4,6 5,4 7,1 14,9 
Feb 2012 4,8 5,4 7,7 14,9 
Jan 2012 5,0 5,3 8,1 14,6 
Dec 2011 5,0 5,3 8,3 15,7 
Nov 2011 4,8 5,2 9,3 14,8 
Okt 2011 4,9 5,1 10,4 14,1 
Sep 2011 5,1 4,9 11,5 12,6 
Genomsnitt 4,7 5,1 8,4 13,6 
 
Sven Lindahl arbetar som chef för arbetsmarknadsavdelningen i Luleå. Han 
menar att Luleå antagligen har ungefär liknande problematik med 
ungdomsarbetslösheten som Piteå. Luleå kommun ingår i ett stort 
ungdomsprojekt, runt ungdomsarbetslöshetsfrågor där bland annat Piteå 
också ingår. En skillnad mellan Piteå och Luleå var att Luleå hade valt att låta 
ungdomarna vara fortsatt inskrivna i gymnasieskolan vid arbetslöshet och 
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försöker arbeta fram olika typer av aktiviteter och praktik under denna tid 
medan Piteå resonerat på ett annat sätt, ungdomar blir där utskrivna om de 
inte går i skolan men de är alltid välkommen när de vill komma tillbaka för 
studier. Det kan möjligen, menade Sven Lindahl, vara en strukturell skillnad 
som påverkar statistiken avseende ungdomsarbetslöshet. I Luleå menade man 
att även om deras system innebar 300 fler ungdomar inskrivna så var det 
lättare att ”knyta” tillbaka ungdomar till skolan. 
 
Även i Luleå upplevde man att företagarna tog ett stort ansvar när det 
handlade om att möjliggöra för arbetslösa ungdomar att få göra praktik ute 
på arbetsplatser. Sven Lindahl menade att när det gäller problemen att 
matcha utbud och efterfrågan av viss kompetens syntes den problematiken ha 
blivit allt större. Det var svårt att hitta ungdomar som ville gå vissa KY-
utbildningar även om 9 av 10 fick arbete direkt efter utbildningens avslutande. 
Man fick ofta förfrågningar om varför man inte startade vissa utbildningar 
där man vet att det finns en stor efterfrågan på kompetens. Något som man 
däremot vet är att problemet är att man inte får tillräckligt med sökande till 
dessa utbildningar. Sven Lindahl menade att en del av de svårigheter 
ungdomar har att få arbete handlade om att arbetsgivarna ställer alltför höga 
krav på kompetens. Vissa yrken efterfrågar akademisk utbildad personal 
medan arbetsuppgifterna inte egentligen kräver detta. En annan problematik 
var att utbildningar tar tid och under den tid som de genomförs kan 
efterfrågan ändrats.  
 
Gruppen av ungdomar med en mer problematisk etableringsprocess växer 
inte dramatiskt i Luleå menade Sven Lindahl men det finns en ökad kunskap 
om gruppen. Man kan se att problematiken ärvs över generationerna. Barnen 
till de som i sin ungdom hade en problematisk etableringsprocess kommer nu 
in med en liknande problematik. Några framgångsfaktorer menar man sig ha 
identifierat, varav en är olika samarbeten över myndighetsgränserna men 
trots allt är fullbordat gymnasieutbildning idag ett A&O, till och med för de 
allra enklaste jobben. 
 
När det gäller pendling och flytt för studier och arbete finns det en stor grupp 
som genomför detta men gruppen av ungdomar med större svårigheter att få 
arbete verkar ha svårt att hoppa på transnationella projekt eller vilja se sig om 
i världen. Här verkar en sammanhållande faktor vara det sociala stödet, något 
man har saknat i skolan och något som man också saknar i etablerandet på 
arbetsmarknaden i eller utanför kommunen. En del ungdomar tar dock 
chansen och åker till malmfälten för arbete i syfte att i huvudsak tjäna pengar. 
En del signaler man får visar på en slags vilsenhet hos ungdomarna i Luleå. 
Trots ett väl utbyggt informationssamhälle verkar ändå många uppleva 
svårigheter att tillägna sig den information om olika yrkes- och 
utbildningsvägar som finns och som man behöver känna till för att ta sig 
vidare i syfte att etablera sig på arbetsmarknaden. Man vill ha en typ av 
karriärvägledningscentrum där man kan bolla sina idéer. Så trots, eller kanske 
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tack vare att informationen ökat exponentiellt upplever många ändå en 
osäkerhet i valet av yrkeskarriär. 
 
Sven Lindahl kunde inte svara på om ungdomsarbetslösheten var onormalt 
mycket större vid lågkonjunktur i Luleå. Det fanns dock en problematik ifråga 
om att få praktikplatser när det var lågkonjunktur i kommunen. Man hade 
försökt ordna praktikplatser inom kommunen, mer som ett sätt att ge 
ungdomar erfarenhet. När det var högkonjunktur hade vissa företag problem 
att ta emot ungdomar på grund av att man hade för mycket att göra. 
 
Sven Lindahl kände till Piteås många ungdomsarbetslöshetsprojekt och 
menade att detta också kunde få negativa konsekvenser i form av curling. I 
Piteå har man talat om en förmodat curlingbeteende bland 
vuxengenerationen, som man menade innebar att ungdomar tillåts gå 
arbetslösa, sticks till lite pengar, ges tillgång till materiellt välstånd, något som 
underlättar tillvaron som arbetslös men som samtidigt avväpnar de 
incitament som skulle kunna motivera ungdomar att mer aktivt söka efter ett 
arbete. Här menade Sven Lindahl att ett alltför starkt utbud av 
arbetslöshetsprojekt också kan skapa en mysig och skyddad tillvaro som inte 
heller påskyndar arbetsetableringsprocessen. Det kan bli kontraproduktivt. 
Även praktikplatser i så kallade återvinningsverksamheter kan skapa 
behagliga arbetssituationer som skapar inlåsningseffekter. Samtidigt kan 
dessa verksamheter enligt Sven Lindahl innebära att man kommer upp på 
banan, hittar sitt sammanhang och sin roll och får kraft att aktivt söka sig in 
på arbetsmarknaden.  
 
Bodens kommun 
 
Tabell 22: Statistikuppgifter rörande Bodens kommuns befolkning, arbetsmarknad, 
pendlingstal, inkomst samt utbildningsnivå (Källa: SCB) 
 
Befolkning (31 dec 2011) 27 643 
Folkökning (2011) 172 
Flyttningsnetto totalt (2011) 218 
Förvärvsfrekvens 20-64 (2010) 76,7% 
Förvärvsfrekvens 20-24 (2010) 61,8 % 
Bor & arbetar i kommunen 
(2010) 

8 744 

Inpendlare (2010) 1 939 
Utpendlare (2010) 3 920 
Medelinkomst kvinnor (2010) 197 500 
Medelinkomst män (2010) 253 400 
Gymnasial utbildning 3 år (2011) 20 % (K 18 % M 21 %) 
Eftergymnasial utbildning minst 
3 år (2011) 

22 % (K 25 % M 19 %) 
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Tabell 23: Öppet arbetslösa och deltagare i program med aktivitetsstöd i Bodens kommun 
under 0911-0812 som andel av den registerbaserade arbetskraften (Källa: SCB) 
 
 Total Total 18-24 år 18-24 år 
 Öppet 

arbetslös 
Program med 
aktivitetsstöd 

Öppet 
arbetslös 

Program med 
aktivitetsstöd 

Aug 2012 4,2 4,6 9,5 13,0 
Jul 2012 4,1 4,4 8,8 13,3 
Jun 2012 4,1 4,6 8,6 13,6 
Maj 2012 3,9 5,1 5,3 16,8 
Apr 2012 4,5 5,3 6,6 17,1 
Mar 2012 4,8 5,2 7,7 16,7 
Feb 2012 4,7 5,2 7,7 16,2 
Jan 2012 4,6 5,2 7,6 16,2 
Dec 2011 4,5 5,2 8,5 17,8 
Nov 2011 4,3 5,0 9,3 16,0 
Okt 2011 4,3 4,8 9,6 15,0 
Sep 2011 4,2 4,6 9,5 14,2 
Genomsnitt 4,4 4,9 9,5 14,2 
 
Anita Hedberg arbetar som enhetschef för Lärcentrum i Bodens kommun. I 
Bodens kommun har man gjort en tydlig uppdelning mellan 
Arbetsförmedlingens ansvar och kommunen och på ett tydligt sätt arbetat 
med utbildningsansvaret riktat till de arbetslösa ungdomarna i kommunen. 
Man har arbetat med tydliga utbildningsinsatser och som Anita Hedberg 
menar, också varit framgångsrika i detta arbete. Ungdomarna i den här 
gruppen har oftast en ofullbordad gymnasieutbildning, är inskriven hos 
Arbetsförmedlingen för att få möjlighet till försörjningsstöd.  
 
Hon menade att Bodens ungdomar uppvisat en hög grad av flexibilitet och 
ofta söker arbete i andra kommuner. Utbildningsnivån är hög i Boden jämfört 
med många andra kommuner, något som Anita Hedberg menade också 
kunde ses som en indikator för egna initiativ som t ex flytt till andra 
kommuner. Ungdomar med en svagare etableringsprocess till 
arbetsmarknaden blir i högre grad kvar i kommunen.   
 
Anita Hedberg upplevde att det fanns ett starkt stuprörstänkande i svensk 
arbetsmarknadspolitik, något som innebar att man inte alltid kunde arbeta 
effektivt i olika aktiviteter riktade till ungdomar, t ex med tanke på regelverk i 
fråga om vissa ersättningar och försörjningar. Hon betonade till sist vikten av 
att ungdomar idag har en fullbordad gymnasieutbildning. Det var endast ett 
mycket litet fåtal av arbetsgivarna som mottar denna grupp utan detta 
minimikrav i utbildningsnivå idag. Inom gruvnäringen kan man ”inte ens 
knacka på dörren” utan en gymnasieutbildning. För kommunen hade det 
krävts många åtgärder och hårt arbete att få vissa ungdomar in i olika 
utbildningsinsatser men det hade visat sig ge goda resultat. 
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Avslutande slutsatser och diskussion 
 
I de berättelser som de fem kommuner redovisar om 
ungdomsarbetslöshetsläget i respektive kommun är det några saker som 
framträder starkare. Alla fem valda kommuner ligger högt avseende 
ungdomsarbetslöshet, särskilt Sandviken i Gävleborgs län och Timrå i 
Västernorrland, två regioner som har rikets högsta siffror. Norrbotten ligger 
för närvarande i fråga om öppet arbetslösa och ungdomar i program med 
försörjningsstöd under medianvärdet, medan Gävleborg och Västernorrland 
endast överträffas av Blekinge med siffror som innebär nästan 30 procent 
arbetslösa ungdomar. Kalix ligger nära Timrås och Sandvikens 
ungdomsarbetslöshetstal medan Boden och Luleå ligger på drygt 20 procent. 
En sak som har betydelse för ungdomar, något som bland annat visar sig i 
Timrås fall är dess geografiska läge. Timrå har ett gynnsamt 
arbetsmarknadsläge i den meningen att det bor runt 200 000 i dess närmsta 
närhet, och närheten till Sundsvall betyder att ungdomar kan bo kvar i Timrå 
men ändå arbeta i Sundsvall, något som visade sig vara fallet ifråga om ett 
antal timråungdomar som fått arbete i Birsta, köpcentraområdet mellan Timrå 
och Sundsvall. Statistiken visar, oavsett ålder, att fler timråbor pendlar och 
arbetar utanför den egna kommunen än de som bor och arbetar i den egna 
kommunen. För Bodens ungdomar har Luleå stor betydelse som arbetsort 
beroende på dess närhet. För Kalix är läget svårare. Luleå ligger 8 mil från 
Luleå och Haparanda är kulturellt inte den riktning arbetskraften i Kalix vänt 
sig historiskt sett. Det verkar som om det geografiska avståndet kan ha en viss 
betydelse, främst ifråga för de ungdomar där det sociala stödet är svagare. 
 
Bruksortsmentalitetens påverkan kan fortfarande ses ha viss betydelse i fråga 
om de föreställningar som finns hos vissa ungdomar avseende vilka 
arbetsplatser som är tänkbara för en framtida anställning. Detta uttrycks 
särskilt i Sandviken, Timrå och Kalix men även i Piteå. Här talar flera om en 
reproduktion av beteendemönster bland ungdomar vars föräldrar arbetat 
inom typiska arbetarklassyrken, och där förväntningarna om anställning 
vid ”bruket” i någon mening fortfarande lever vidare. Detta vore intressant 
att studera vidare, t ex i djupintervjuer med ungdomar med 
arbetarklassbakgrund för att ta reda på huruvida dessa föreställningar 
förändrats och nyanserats.  
 
Ett genomgående tema är beskrivningar av den grupp av ungdomar med en 
mer problematisk etableringsprocess. Även här finns det enligt utsago en 
reproduktion där de som arbetat i arbetsmarknadsåtgärdsprogram under 
lång tid nu möter tidigare ungdomsarbetslösas barn, och där man menar att 
en viss problematik verkar kunna ärvas över generationerna. Några beskriver 
också hur kunskapen om den här gruppen har blivit mer tydlig, insatserna är 
generellt större och innebär användandet av ett flertal professioner som 
psykolog, dramapedagoger, personer med studie- och yrkesvalskompetens, 
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osv. Flera nämner ordet tid, och betonar vikten av att denna grupp behöver 
tid att bli motiverad, få de rätta verktygen, förbättrad självkänsla för att 
komma i en position där arbete är tänkbart. 
 
Det sociala stödet saknas och flera berättar om hur de som arbetar i olika 
stödpersoner får ikläda sig en föräldraroll och i någon mening gå utöver den 
formella yrkesfunktionen. Denna avsaknad av stöd får också konsekvenser 
för den kvarvarande ungdomsgruppens bristande motivation att pendla eller 
flytta till andra platser för utbildning eller arbete.  
 
Ifråga om arbetsgivarnas uttryckta kravspecifikationer avseende utbildning 
och erfarenhet har man inte så mycket att berätta i dessa intervjuer annat än 
att man får signaler att arbetsgivare menar att det allmänt är svårt att få tag i 
kompetent personal inom vissa branscher. Ett intressant projekt genomfördes 
i Timrå kommun där man tillsammans med Företagarföreningen arbetade 
med en kartläggning av kompetensbehoven i kommunen. Det verkar vara ett 
betydelsefullt undersökningsområde för att mer i detalj förstå karaktären i 
företagarnas kunskaps- och kompetensbehov. Det kan också tänka sig att 
kunskapen om detta kan ge mer ljus i frågan om varför ungdomar i så hög 
grad blir arbetslösa vid en lågkonjunktur. Detta kan vara ett område för 
utveckling inom andra kommuner, t ex Piteå. 
 
Det fullständiga gymnasiebetyget är fortfarande, i Bourdieus termer, en 
central portal i samhället som de flesta ungdomar måste passera för att, som 
någon kommunrepresentant uttryckte det, ens få knacka på dörren till en 
arbetsplats. I Boden verkar man ha tolkat detta på så sätt att 
arbetsmarknadsinsatser i huvudsak behöver fokusera på att de ungdomar 
som saknar detta, fullgör en gymnasieutbildning. I Luleå hade man bestämt 
sig för att låta ungdomar som hoppar av gymnasieskolan få stå kvar som 
inskrivna för att på så sätt behålla ha en administrativ närhet till en återgång 
till utbildning. 
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Bilaga 1: Enkäten 
 
Hej! 
Piteå kommun och Luleå tekniska universitet arbetar tillsammans 
för att förklara varför Piteå har en hög arbetslöshet bland 
ungdomar. En viktig del av detta arbete är att ta reda på vilka 
erfarenheter och synpunkter som unga människor har på arbete 
och utbildning samt framtidsplaner. Detta innebär att dina svar på 
enkäten är viktiga eftersom dessa kommer att vara en 
utgångspunkt för hur man kan skall arbeta med att minska 
arbetslösheten bland unga i Piteå. Den enkät som du ombeds att 
besvara är frivillig och dina svar kommer att behandlas anonymt 
vilket innebär att ingen kommer att kunna se hur just du har 
svarat och resultaten presenteras på ett sådant sätt att det är 
omöjligt att identifiera enskilda individer. Observera att 
Arbetsförmedlingen ensamt har ansvarat för 
adresseringen/kuverteringen av enkäten och inte lämnat ut 
sekretessbelagda uppgifter om vilka som är arbetssökande. 
 
När du har besvarat enkäten så sätter du den i det bifogade 
svarskuvertet och postar det i närmaste brevlåda. Alla som 
besvarar och skickar enkäten deltar också i utlottningen av en iPad 
samt 10 stycken biobiljetter. Tack på förhand för din medverkan!! 
 
 
Om du har några frågor kan du ringa eller mejla till: 
Leif Berglund, LTU Mats Jakobsson, 

LTU 
David Sundström, Piteå 
kommun 

070-524 27 19 
Leif.Berglund@ltu.se 

0920-49 29 42 
Mats.Jakobsson@ltu
.se 

0911-696196 
David.Sundstrom@Pitea.se 
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1. Hur gammal är Du? ___________ år 
 
2. Är du…  Kvinna   Man 
 
3. Vilket är ditt civilstånd?  Ensamstående  Har pojk- 
eller flickvän  Gift/Sambo  
 
4. Har du barn?  Nej  Ja, jag har ……….. barn (ange hur många barn du har)
  
 
5. Har du körkort för bil?  Ja  Nej 
 
BAKGRUND 
 
6. Var är du och dina föräldrar födda? 
När vi ställer frågor om dina föräldrar vill vi att du ska tänka på dina biologiska föräldrar, eller om du 
är adopterad, på dina adoptivföräldrar. 
 
Jag 

 
Mamma 

 
Pappa 

 Sverige  Sverige  Sverige 
 Norden  Norden  Norden 
 Övriga Europa  Övriga Europa  Övriga Europa 
 Utanför Europa  Utanför Europa  Utanför Europa 

 
7. Hur bor du?  Hos mina föräldrar  Har egen bostad   Annat boende  
 
8. Var bor du?  

 Centralt i min hemkommun 
 I ett bostadsområde utanför centrum 
 I en större by 
 I en mindre by 
 På landsbygden 

 
9a. Tror du att du kommer att flytta från din hemort under de närmaste fem åren? 

 Ja 
 Nej 
 Vet inte 

 
9b. Om Ja, varför skulle du i så fall göra det? 
Flera svarsalternativ är möjliga 

 
 Ja, ont om arbetstillfällen på hemorten 
 Ja, för att få ett fast arbete  
 Ja, inga möjligheter att studera vidare på hemorten 
 Ja, vill flytta till partner som bor på annan ort 
 Ja, vill byta miljö 
 Ja, ont om bostäder på hemorten 
 Ja, vill flytta av andra skäl (beskriv gärna skälen på raden nedan) 

 
 ____________________________________________________________________________________  
 
 ____________________________________________________________________________________  
 
9c. Om Ja, vart skulle du då vilja flytta?  
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Ange den eller de orter du kan tänka dig att flytta till 
 
 ____________________________________________________________________________________  
 
 
 
UTBILDNING OCH ARBETE 
 
10. Vad har Dina föräldrar för högsta avslutad utbildning? 
 
Mamma 

 
Pappa 

 Folkskola, real, grund  Folkskola, real, grund 

 Tvåårigt gymnasium  Tvåårigt gymnasium 

 Treårigt gymnasium  Treårigt gymnasium 

 Högskola/ universitet, mindre än tre år  Högskola/ universitet, mindre än tre år 

 Högskola/ universitet, mer än tre år  Högskola/ universitet, mer än tre år 

 Annan utbildning  Annan utbildning 

 Vet inte, inte aktuellt  Vet inte, inte aktuellt 

 
11. Vilket arbete har din mamma och pappa? 
Om de är arbetslösa, sjukskrivna, har pension eller studerar vill vi att du uppger vilket arbete som de 
hade senast 
 
a. Mammas arbete ____________________________________________________________________  
 
b. Pappas arbete _____________________________________________________________________  
 
12. Vilken är din högsta avslutade utbildning? 

 Grundskola  

 Gymnasium (ange program) ________________________________________________________

 Högskola/ universitet, mindre än tre år (ange program/ämne) __________________________

 Högskola/ universitet, mer än tre år (ange program/ämne) _____________________________

 Annan utbildning (ange program/ämne) _____________________________________________

 
13. Om du ser till ditt gymnasiebetyg, är det då…? 
Observera att du kan kryssa i flera svarsalternativ. 
 

 Fullständigt (har betyg i alla ämnen)  

 Saknar betyg i ett eller flera ämnen 

 
Jag har: 
 

 Betyget minst betyget ”godkänt” i alla ämnen  

 Betyget minst betyget ”godkänt” i alla ämnen 

 Betyget ”Icke godkänd” i ett eller två ämnen 
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14. Vilka arbeten har du själv haft, vilka år och cirka hur länge? Om du har haft många 
vikariat, kan du sammanfatta dessa. 
 
Arbete År
 Tid i mån 
   
   
   
   
   
   
   
   
 
15. Hur klarar du ditt uppehälle? Försök ange i procent hur stor del av din 
ekonomi som utgörs av pengar från nedanstående källor under det senaste 
halvåret, se exempel bredvid. 
 
DITT SVAR:   EXEMPEL:  
Arbete   Arbete 50 % 
Arbetslöshetskassa   Arbetslöshetskassa 20 % 
Aktivitetsstöd   Aktivitetsstöd 15 % 
Andra bidrag   Andra bidrag 10 % 
Lån av föräldrar   Lån av föräldrar 5 % 
 
Hur mycket har pengar har du att röra dig med en vanlig månad innan du betalat utgifter för 
bostad, telefon och andra räkningar? 
 
Ange i kronor: ____________________  
 
16. Hur upplever du att din utbildning/kompetens motsvarar de arbeten du söker? 
 
Mycket Mycket 
Dåligt bra 

          
 
17. Hur upplever du generellt att kraven på utbildning/kompetens är i Piteå? 
 
Låga Höga 

          
 
18. Vilken är den högsta utbildning som Du planerar att ha genomgått när du är 35 
år? 
 

 Tänker inte studera vidare, det räcker med den utbildning jag har idag. 
 Högskola/universitet med examen 
 Annan eftergymnasial specialutbildning 
 Gymnasieutbildning eller motsvarande. 
 Annan, vilken _______________________________________ 

 
19. Om Du tänker studera mer – inom vilket område har Du tänkt studera vidare? 
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OBS: Du kan välja flera alternativ 
 

 Språk och språkvetenskap  Undervisningsområdet 

 Humaniora, utom språk  Data, IT 

 Samhällsvetenskap  Media, journalistik 

 Socialt arbete  Marknadsföring, reklam 

 Ekonomi, personal, 
administration 

 Konstnärlig utbildning (musik mm) 

 Juridik  Serviceyrke (frisör, kock etc) 

 Teologi  Byggnadsarbete 

 Agronom/lantbruk/miljö  Gymnastik/idrott 

 Matematik/naturvetenskap  Verkstads-, fordons, maskinteknik, elektronik 

 Teknik  Annat _______________________________ 

 Arkitektur  Vet inte, ingen särskild inriktning 

 Medicin, odontologi  

 Vårdvetenskap, omvårdnad  

 
20. Vilket yrke är Ditt mål att ha när Du är 35 år? Ange ett av svarsalternativen. 
 

  Målyrke när jag är 35 år  __________________________________________________________  
 

  Jag vet inte exakt vilket yrke jag vill ha, men jag vill arbeta inom följande område:  
 
 ange inom vilket :  _______________________________________________________________  
 

  Jag har inga konkreta mål, men vill ha ett arbete där jag får användning av min 
utbildning. 

  Jag vet inte alls, jag är nöjd bara jag har ett arbete.  
 
21. Vet Du hur Du ska bära dig åt för att nå Ditt målyrke? 
 

 Ja, jag vet exakt hur jag ska göra. 
 Ja, jag har en ganska så god uppfattning. 
 Nej, jag vet inte alls vad jag ska göra för att uppnå mitt målyrke.  

 
22. Hur stora möjlighet tror Du att Du har att uppnå ditt målyrke när du är 35? 
Inga Mycket 
möjligheter stora möjligheter 

          
 
23. Hur viktiga är följande egenskaper i ett arbete för att du ska vara intresserad av 
det? 
 
 
Markera ett svar per rad. 

Inte alls 
viktigt 

     Mycket 
viktigt 

Anställningen är fast (tillsvidare anställning)        
Arbetet är på hemorten        
Det finns goda möjligheter att kombinera arbete 
med hem, barn och fritid 
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Att arbetet är lugnt, tryggt och välordnat         
Att arbetet sker i team        
Det är trevliga arbetskamrater        
Det är en bra chef/ledning        
Arbetet stämmer överens med din utbildning        
Att det finns bra möjligheter att knyta 
internationella kontakter och resa utomlands 

       

Det är intressanta arbetsuppgifter        
Det är ansvarsfulla arbetsuppgifter        
Det är omväxlande arbetsuppgifter        
Det finns goda möjligheter till utbildning och 
utveckling i yrket 

       

Att få planera och genomföra mitt arbete utan 
andras inblandning 

       

Det finns goda möjligheter till personlig 
utveckling 

       

Det finns goda möjligheter att göra karriär, bli 
chef 

       

Det är en bra lön och löneutveckling        
God arbetsmiljö        
Det är en jämn könsfördelning på arbetsplatsen        
Att du bidrar med något som är viktigt för andra        
 
FÖRETAGANDE 
 
24. Har Du någon i familjen, släkten eller den nära bekantskapskretsen som är 
företagare? 
 

 Ja 
 Nej 

 
25. Skulle Du kunna tänka Dig att bli företagare? 
 

 Ja 
 Nej 

 
26. Tror Du att Du skulle klara av att starta företag? 
 

 Ja 
 Nej 

 
27. Kommer Du att bli företagare under de närmaste åren? 
 

 Ja, inom ett år 
 Ja, inom fem år 
 Ja, inom tio år 
 Nej 

 
28. Känner Du till vad som krävs för att starta företag?  
 

 Ja 
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 Ja, ungefär 
 Nej 

 
29. Vet Du vart Du kan vända Dig för att få information om att starta företag?  
 

 Ja 
 Nej 

 
LIVSKVALITÉ 
 
30. Motsvarar ditt liv idag dina förväntningar? Svara med hjälp av nedanstående skala. 
 
Motsvarar Motsvarar helt 
inte alls och hållet 

          
 
 
31. Vad uppfattar du är viktiga saker att åstadkomma i livet? 
 Inte  Allra Inte 
Markera ett svar per rad viktigt viktigast aktuellt 
Bilda hem, skaffa barn      

Skaffa sig ekonomisk trygghet, fast arbete      

Nå god ställning i yrket (bra inkomst, chefspost, osv.)      
Ha en god ställning i samhället (bli berömd och omtalad i 
tidningarna, tillhöra samhällets högre skikt, få 
förtroendeposter) 

     

Skapa en god framtid för barnen      

Ha fritid och utnyttja den      

Att arbeta för att min hembygd utvecklas positivt      
 
 
FRAMTIDEN 
 
32. Vissa förhållanden eller situationer kan ju ibland upplevas som oroande eller 
skrämmande. Har du själv under den senaste tiden känt dig orolig för något av 
följande? 
 
 
Markera ett svar per rad 

Nej, 
aldrig  

Ja, 
då 
och 
då 

Ja, 
ofta  

Inte 
aktuellt 

Din egen hälsa     

För att du ska bli långtidsarbetslös      

För inbrott eller skadegörelse i bostaden     

Orolig för den framtida pensionen     

Orolig för den internationella situationen, t ex terrorism     

Orolig för miljöförstöringen kring orten där du bor     

Orolig för din eller familjens ekonomi     

Orolig för skilsmässa, egen eller föräldrars     
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För att bli smittad av farlig sjukdom     

För naturkatastrofer     

För att närstående ska bli svårt sjuka eller förolyckas     
 
Finns det annat du oroar dig för? (ange gärna på raden nedan)  
 
________________________________________________________________________                                                        
 
33. Hur viktigt är det att du när du är 35 år…? 
 

 
Markera ett svar per rad. 

Inte alls 
viktigt      Mycket 

viktigt 
Har skaffat eget boende          

Har bildat familj och skaffat barn          

Har en fast anställning          

Arbetar i eget företag          

Har en god ställning i samhället          

Har hunnit resa och se dig om i världen          

Har hunnit förverkliga dig själv         

Ha mycket fritid         

Ha en hög levnadsstandard         

Leva ett lugnt och stabilt familjeliv         

 
 
34. Kan du tänka dig att i framtiden arbeta för någon av följande arbetsgivare? 
 
 
Markera ett svar per rad. 

Nej,  
absolut 

inte 

     Ja,  
absolut 

Kommunen        

Landstinget        

Statlig verksamhet        

Privat företag        

Organisation/förening        

Arbeta i ett eget företag        

 
35. Kan du tänka dig att i framtiden arbeta inom något av följande områden? 
 
 
Markera ett svar per rad. 

Nej, 
Absolut inte      Ja, 

absolut 
Vård och omsorg          

Undervisning          

Industri/tillverkning          

Byggverksamhet          

Handel          

Transport          
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Service          

Offentlig förvaltning          

 
36. Vad tror du att du huvudsakligen kommer att göra de närmaste tre åren?  
Du får välja högst tre alternativ. 
 

 Söka ett arbete att satsa på för framtiden 
 Pröva på olika tillfälliga arbeten under några år, oavsett yrke 
 Söka arbete som kan ge erfarenhet och underlätta vidare studier 
 Studera vidare minst tre år på universitet eller högskola 
 Studera vidare på enstaka högskolekurs eller annan utbildning 
 Åka utomlands ett eller några år 
 Skaffa familj och barn 
 Vet inte 

 
37. Hur ser du på framtiden för din egen del? 
Svara med hjälp av nedanstående skala. 
 
Jag är mycket Jag är mycket 
pessimistisk optimistisk 

          
 
 
FRITID 
 
38. Vad sysslar du med på din fritid? 

 
Markera ett svar per rad. Dagligen 

Några 
gånger 

i 
veckan 

Några 
gånger i 

månaden 

Några 
gånger 
per år 

Aldrig 

Individuell idrott/träning      
Går på sportevenemang, utan att delta 
själv 

     

Går på teater, utställningar      

Går på konserter      

Går på bio      
Strövar i naturen, fiskar, jagar, gör 
båtturer etc. 

     

Sjunger, spelar, målar eller annan 
skapande verksamhet 

     

Sysslar med dataprogrammering/spelar 
dataspel 

     

Surfar på Internet/sociala medier      

Läser tidningar/böcker      
Umgås med min familj (syskon och 
föräldrar) 

     

Umgås med vänner      

 

 
KOMMENTARER 
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Har du några kommentarer eller synpunkter som du vill att vi tar med i vår 
undersökning om ungdomars syn på sin egen framtid, skulle vi vara mycket glada 
om du skrev ner några rader kring det.  
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TACK FÖR DIN MEDVERKAN! 
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Bilaga 2: Målyrken och yrkesområden 
 
Målyrken 
Apotekare/klinisk farmaceut 

Arbetsterapeut 

Barnläkare 

Beridare 

Brandingenjör 

Butiksbiträde eller 

hudvård/make up. 

Butikschef 

Chaufför 

civilekonom 

Civilekonom 

Civilingenjör i Ekonomi 

Diakon 

Djurparksskötare/djurvårdare 

i djurpark 

Djursjukvårdare 

Egen butik 

Egen företagare 

Egen företagare inom 

bilbranschen 

Egen företagare inom det jag 

vill hålla på med 

Elektriker 

Fast lärarjobb (det jag jobbar 

med nu) 

Flygledare 

Fortsätta att jobba som 

udnersköterska/boendehand 

Fritidspedagog 

Förskolelärare 

Förskollärare 

Försvarsmakten 

Hundförare inom 

väktar/polisen 

Installations Elektriker 

IT konsult 

Jobb inom EU, FN 

Jurist 

Lastbilschaufför 

Ljudtekniker 

Yrkesområden 
 
Alt. Medicin 

Barn, Ungdom, Resa 

Butik eller truckförare 

Bygg 

Data och IT 

Data/IT 

Data/IT, inom nätverksteknik 

Djur/Miljö 

Egen företagare (frisör, makeup) 

Ett praktiskt gärna kreativt jobb. 

Hantverk + kunna försörja mig 

själv till viss del på egen odling 

osv. 

Ett praktiskt jobb 

Fordon 

(lastbil/hjullastare/grävmaskin) 

Geologi 

Handel 

Handel (butik) eller 

möbler/heminredning 

Handikapp/äldreomsorgen 

eller lastbilschaufför 

Inom handeln, eller med 

människor, t.ex. personlig 

assistent eller förskollärare 

Jobba med människor, service, 

vård eller annat inom de 

områden 

Konsert och klubb-arrangör 

Mansdominerat yrke, 

processoperatör, SCA el. Kappa 

Kraftliner 

Med att hjälpa utsatta barn. 

Media 

Media, journalistik, design osv 

Media/Film 

Miljö och djur 

Musik, kultur 

Musikproducent 
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Lycklig lastbilschaufför 

Läkare eller sjuksköterska 

Lärare 

Lärare för årskurs 7-9 

Maskinförare 

Officerare inom armén. 

Personlig assistent 

Polis 

Processoperatör 

Prof. Eller kand. i psykiatrisk 

omvårdnad 

Psykolog eller socionom 

Rekryterare/personalansvarig 

Sjuksköterska 

Sjöpolis 

Skådespelare 

Snickare eller polis 

Socionom 

Socionom, frilansande 

föreläsare, Coach 

Ställningsbyggare 

Undersköterska 

Undersköterska & ha en fast 

tjänst. 

Vårdadministratör 

Är undersköterska, kanske 

socialen. 
 

Omvårdnad 

Omvårdnads 

Personlig assistent 

Psykiatri 

Sjukvård, undervisning, med 

barn. 

Socialt arbete 

Svets, fordons, berg 

Svetsare, truckförare 

Teknik, Data 

Transport 

Träning, badhus 

Utbildning, integration 

Vet inte riktigt, men min dröm 

vore att äga ett hotell - då skulle 

jag få jobba med service, 

matlagning och inredning - allt 

jag tycker är kul. 

Vindkraft 

Vården 

Vården (sjukvården) 

Vården/Butiksbiträde 

Äldreomsorgen 

 
 

 
 


