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Abstract  

Authors: Annie Olsson and Mathilda Axelsson-Stark 

Title: “You will not get very far if you’re sitting on your own little island” A 

study of collaboration on youth unemployment. [Translated title] 

 

The aim of this study was to examine the view that officials involved in 

youth unemployment have on the significance of collaboration between 

organizations working with unemployed youth. The study was based on nine 

qualitative interviews with officials from PES offices and from municipalities 

such as job coaches. The results were analyzed based on qualitative content 

analysis. The analysis led to two different themes: conditions and the 

individual. In the analysis two different theories were used, new 

institutionalism and Lipsky's theory about street-level bureaucrats. The 

analysis led us to the conclusion that these officials find collaboration 

important both for their work and for the unemployed youth and that they 

collaborate with the individual’s interests in mind. 

 

 

Key word: “youth unemployment”, collaboration, “new institutionalism”, 

“street-level bureaucracy”. 

 

Nyckelord: Ungdomsarbetslöshet, samverkan, nyinstitutionalism, “street-

level bureaucracy”.
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1. Inledning 

 

Denna uppsats kommer att belysa ämnena ungdomsarbetslöshet och 

samverkan. Ungdomsarbetslöshet är en aktuell fråga som är intressant då 

arbetslöshet hos ungdomar mellan 15 och 24 år är ett problem (Strandh, 

Novo, Hammarström 2010) som vi med all säkerhet kommer att stöta på i 

vårt framtida yrkesliv inom socialt arbete. Ungdomsarbetslösheten i Sverige 

är idag 27,2%, vilket är en ökning från förra året (SCB 2013). Arbete är en 

viktig del i unga människors liv då det hjälper till att skapa identitet och ger 

meningsfullhet (Hammarström 1996). Studier visar att arbetslöshet ökar 

risken för psykisk ohälsa (Novo 2000), samt att ohälsa bland arbetslösa 

ungdomar kan bidra till ohälsa även i vuxen ålder (Axelsson, Andersson, 

Edén & Ejlertsson 2007). Forskning visar också att livskvalitén bland 

arbetslösa ungdomar är sämre än hos de som inte är arbetslösa (ibid). Detta är 

ytterligare en aspekt som gör att ungdomsarbetslösheten är ett viktigt 

problem att titta närmare på och som bidrar till ämnets relevans för socialt 

arbete. 

 

Under 1990-talet förändrades arbetsmarknaden på grund av en kraftig 

lågkonjunktur i västvärlden vilket bidrog till att sysselsättningen i Sverige 

minskade med 11 % (Salonen & Ulmestig 2004). Lågkonjunkturen drabbade 

främst unga som inte etablerat sig på arbetsmarknaden ännu och 

ungdomsarbetslösheten ökade från 6 % till 18 % (Novo, Hammarström & 

Janlert 2000). De som drabbades hårdast av den ekonomiska krisen var 

främst utrikesfödda och lågutbildade ungdomar. I och med lågkonjunkturen 

ökade kommunernas ansvar för arbetslösa ungdomar (Hansson & Lundahl 

2004, Salonen & Ulmestig 2004). Även under år 2008 utbröt en ekonomisk 

kris som fick liknande negativa konsekvenser för ungdomsarbetslösheten i 

hela Europa (Lahusen m.fl 2013). 
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2. Problemformulering 

I och med att arbetslösheten har blivit högre har också samverkan mellan 

kommunala aktörer och arbetsförmedling blivit vanligare (Behrenz 1999). 

Lokal samverkan kan vara projekt som är inriktade mot speciella grupper, till 

exempel ungdomar. Kommunernas skapande av nya arbetsmarknadsenheter 

och samverkansgrupper är också en del av utvecklingen av den kommunala 

arbetsmarknadspolitiken som syftar till att underlätta för den arbetslöse i 

kontakten med myndigheter (Behrenz 1999). Samverkan är därmed ett 

intressant fenomen att studera vid ungdomsarbetslöshet. Det är också en 

viktig del i socialt arbete då det ofta krävs samverkan mellan olika aktörer 

som exempelvis arbetsförmedling, försäkringskassa, sjukvård, psykiatri och 

skola (Svensson, Johnsson, Laanemets 2008).  

 

En studie av Tapio Salonen och Rickard Ulmestig (2004) visar att 

aktiveringsprogram vid arbetslöshet ofta innefattar personer från kommunens 

socialtjänst eller arbetsmarknadsenhet samt från arbetsförmedling och 

försäkringskassa. Arbetet med ungdomsarbetslöshet omfattar både kommun 

och arbetsförmedling vilket innebär att det konkreta arbetet med arbetslösa 

ungdomar sker lokalt samtidigt som ramarna för arbetet sätts på en nationell 

nivå. Att det finns flera huvudmän i arbetet med ungdomsarbetslöshet kan 

innebära en kollision mellan organisationer i fråga om ansvar och vilka 

riktlinjer som ska följas (Salonen & Ulmestig 2004).  

 

Arbetsförmedlingen och kommunen delar samma övergripande mål, vilket är 

att minska ungdomsarbetslösheten (Lundin 2007). De skiljer sig dock åt på så 

sätt att kommunens mål är mer lokalt inriktade och påverkade av ekonomiska 

faktorer till skillnad från arbetsförmedlingen vars mål kommer från staten 

och därmed är mer påverkade av den nationella arbetsmarknadspolitiken. 

Detta innebär att ökad samverkan mellan kommun och arbetsförmedling kan 
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medföra en arbetsmarknadspolitik som prioriterar lokala intressen (Lundin 

2007).  

 

De teoretiska utgångspunkter vi har valt är nyinstitutionalism och 

gräsrotsbyråkrati. Inom nyinstitutionalismen är ett centralt begrepp 

organisatoriska fält. Ett organisatoriskt fält består av olika organisationer 

inom samma verksamhetsområde och organisationer inom samma 

organisatoriska fält tenderar att samverka och ta efter varandra (Grape 2006). 

De intervjupersoner som förekommer i studien är gräsrotsbyråkrater då de i 

sina yrken som jobbcoacher, arbetsförmedlare och enhetschef träffar 

ungdomar i en utsatt situation och tillhandahåller olika typer av välfärd 

samtidigt som de har en stark styrning från stat och kommun (Lipsky 2010).  

Eftersom gräsrotsbyråkraterna som deltar i studien arbetar inom samma 

organisatoriska fält är det intressant att undersöka de likheter och skillnader 

som finns i samverkan kring ungdomsarbetslöshet mellan de olika 

organisationerna.  

 

Med utgångspunkt i teorier om nyinstitutionalism och gräsrotsbyråkrati är det 

intressant att studera tjänstemännens upplevelser av den lokala samverkan 

som finns mellan kommun och arbetsförmedling utifrån de olika 

organisationernas olika förutsättningar. Det är även intressant att undersöka 

hur tjänstemännen ser på samverkans betydelse för de arbetslösa ungdomarna 

då det är de som står i centrum för samverkan (Svensson, Johnsson, 

Laanemets 2008).  

 

Syfte 

Syftet med studien är att utifrån intervjuer med tjänstemän som arbetar med 



 

  8 (48) 
 

ungdomsarbetslöshet inom kommun och arbetsförmedling undersöka hur de 

ser på samverkans betydelse vid arbetet med arbetslösa ungdomar. 

 

Frågeställningar 

– Hur definierar tjänstemän som arbetar med ungdomsarbetslöshet inom 

kommun och arbetsförmedling samverkans betydelse i förhållande till 

individen? 

– Hur upplever tjänstemännen samverkans betydelse för deras arbete med 

ungdomsarbetslöshet? 

– Vilka faktorer anser tjänstemännen som arbetar med ungdomsarbetslöshet 

påverkar samverkan? 

 

3. Tidigare forskning 

Inledningsvis beskriver vi tidigare forskning inom samverkan mellan 

kommun och arbetsförmedling. Därefter följer decentraliseringens påverkan 

på kommunernas arbete med ungdomsarbetslöshet och samverkan.  

 

Samverkan mellan kommun och arbetsförmedling 

Svensk arbetsmarknadspolitik kännetecknas av en tydlig koppling mellan 

statens och kommunernas ansvar (Lundin 2007). En studie av Martin Lundin 

(2007) visar att arbetsförmedling och kommun samverkar nära varandra i 

frågor som rör arbetslöshet. Fler än nio av tio arbetsförmedlingar har kontakt 

med kommunens verksamhet varje vecka och ungefär varannan har daglig 

kontakt. Enligt Lundin tyder det på att samverkan mellan kommun och 

arbetsförmedling är omfattande och betydande. De kommunala 

arbetsmarknadsåtgärderna fungerar som ett komplement till de nationella. De 
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enda samverkanspartners som arbetsförmedlingen har tätare kontakt med än 

kommunen är privata företag och andra arbetsförmedlingar.  

 

Gemensamma utbildningar och samlokalisering är exempel på aktiviteter 

som underlättar samverkan mellan kommunen och arbetsförmedlingen 

(Ulmestig 2007). Denna samverkan sker på olika nivåer, såväl på 

övergripande förvaltningsnivå som på handläggarnivå. Samverkan sker i stor 

utsträckning trots arbetsförmedlingens och kommunens olika målbilder och 

synsätt. Enligt Kristian Hansson och Lisbeth Lundahl kan olika kommuner ha 

olika definitioner på vad ungdomsarbetslöshet är för något och de olika 

lokala kontexterna kan påverka resultatet av olika projekt som genomförs i 

kommunerna (Hansson & Lundahl 2004). Kommunerna samverkar även med 

försäkringskassa och landsting när det gäller arbetsmarknadspolitiska åtgärder. 

När det gäller arbetslösa personer som även har någon form av 

funktionsnedsättning kan det krävas mer samverkan exempelvis för att hitta 

passande arbetsplatser eller genom lokala aktiveringsprogram (Gilbride, 

Mitus, Coughlin & Scott 2007).  

 

Samverkan mellan kommun och arbetsförmedling vid ungdomsarbetslöshet 

skiljer sig åt i olika kommuner i Sverige (Lundin 2007). De lokala 

förutsättningarna ser olika ut i olika kommuner, exempelvis mellan 

storstadskommuner och landsbygdskommuner. De lokala förutsättningarna är 

något som beskrivs närmare i avsnittet om decentraliseringens påverkan på 

kommunernas arbete med ungdomsarbetslöshet.   

 

Ett sätt för arbetsförmedling och kommun att samverka är genom att skriva 

avtal angående olika arbetsmarknadsåtgärder som är inriktade mot ungdomar 

utan arbete (Lundin 2007). Utifrån dessa avtal kan kommunen även få 

ekonomisk ersättning när de arrangerar aktiviteter för arbetslösa ungdomar. 

Enligt Ulmestig (2007) kan kommunala tjänstemän uppleva att 
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arbetsförmedlingens ekonomiska resurser är oförutsägbara vid samverkan 

och att olika insatser som sätts in efter kort tid stoppas på grund av att 

resurserna är slut.  

 

Decentraliseringens påverkan på kommunernas arbete med 

ungdomsarbetslöshet  

Här kommer vi att beskriva tidigare forskning om decentralisering och 

decentraliseringens påverkan på kommunens arbete med 

ungdomsarbetslöshet. Då arbetet med ungdomsarbetslöshet har utvecklats till 

att bli ett arbete som pågår lokalt i kommunerna är det viktigt att ha 

kännedom om decentraliseringens framväxt för att förstå kommunernas 

arbete med ungdomsarbetslöshet idag.  

 

Enligt Ulmestig (2007) är kommunens utveckling mot att bli en mer 

självständig aktör inom arbetsmarknadspolitiken mer tydlig under 1990-talet. 

En del av den utvecklingen har varit att kommunerna specialiserar sig, till 

exempel genom att utforma avdelningar för arbetsmarknadsåtgärderna. 

Arbetsförmedlingen behövde utförare inom arbetsmarknadspolitiken och de 

kommunala organisationerna var behjälpliga i utförandet. Den lokala 

kontexten påverkar arbetet med arbetslösa ungdomar då det kan skilja mycket 

i hur kommunernas arbete är utformat. Eftersom kommunerna har rätt till 

självstyre kan de anpassa sin arbetsmarknadspolitik som de själva tycker är 

nödvändigt. Variationerna mellan kommunerna beror på att de specialiserade 

arbetsmarknadsenheterna är ett mål i sig, då de arbetsmarknadspolitiska 

syftena och målen är oklara (Ulmestig 2007). 

 

Kommunerna har en stor roll i hur den lokala arbetsmarknadspolitiken 

utformas, vilket enligt Lundin (2008) både kan innebära för- och nackdelar. 

En av fördelarna är att det är kommunen som har störst kännedom om de 
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lokala förutsättningarna som finns i form av bland annat näringsliv och 

kommunala framtidsplaner. Kommunerna har också en möjlig fördel i att de, 

jämfört med staten, kan vara mer flexibla i sitt arbete. Dessutom finns staten 

representerad i kommunerna genom Arbetsförmedlingen som arbetar för att 

uppnå centralt satta mål. En av nackdelarna med den stora kommunala 

friheten är att kommunerna kan agera utifrån egna intressen utan att ta hänsyn 

till landet i helhet (Lundin 2008). 

 

En del i det kommunala arbetet är att delta i arbetsmarknadsprogram som har 

olika mål och syften (Lundin & Skedinger 2000). De olika 

arbetsmarknadsprogrammen kan exempelvis ha som mål att öka arbetet inom 

bland annat sjukvård, äldrevård och infrastruktur eller ha som mål att öka 

eller behålla befolkningen i kommunen. För kommunerna medför en illa 

fungerande arbetsmarknad ökade utgifter för sociala insatser samt minskade 

intäkter i form av skatt och minskande befolkning. Därför är det viktigt att 

varje kommun har en fungerande arbetsmarknad (Lundin & Skedinger 2000).  

 

Samverkan 

I det här avsnittet redogör vi för tidigare forskning kring samverkan då det är 

ett centralt ämne i vår studie. 

 

Samverkan betyder att flera olika organisationer eller personer arbetar 

tillsammans för att nå ett gemensamt mål (Huxham & Vangen 2005, 

Danermark 2000). Enligt Berth Danermark (2000) är samverkan ett ord som 

väcker både positiva och negativa känslor, som förhoppning eller olust. Det 

finns olika nivåer av samverkan, den lägsta nivån är när en yrkesgrupp 

konsulteras för råd och stöd och den högsta nivån är en sammanslagning av 

två eller flera organisationer. Mellan dessa två ytterligheter finns det andra 

nivåer som exempelvis kan bestå av att strukturera och koordinera insatser 
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för att uppnå ett bättre resultat eller gemensamt arbete mellan olika 

organisationer inom specifika frågor eller fall (Danermark 2000). 

 

En av de viktigaste faktorerna för att få samverkan att fungera på ett bra sätt 

är gemensamma mål, visioner och syften (Huxham & Vangen 2005, 

Danermark & Kullberg 1999). Målen för samverkan handlar om vad de 

samverkande organisationerna vill åstadkomma tillsammans och vilket syfte 

de har med sitt samarbete. Detta utgör grunden till varför de olika 

organisationerna ska samverka med varandra och är därmed väldigt viktigt 

för välfungerande samverkan. Det är också viktigt att de olika parterna i 

samarbetet litar på varandra och inte har några dolda agendor för sin 

medverkan i samarbetet (Huxham & Vangen 2005). 

 

De positiva faktorer som kan uppnås genom samverkan är bland annat ett 

ökat intresse för långsiktiga lösningar och långsiktiga resultat, ökad 

kreativitet och utveckling av nya arbetsmetoder och att de olika insatserna 

kan stödja och förstärka varandra (Danermark & Kullberg 1999). För 

medarbetarna inom organisationen kan samverkan också innebära en chans 

att få ny kunskap och dela med sig av sin egen kunskap till andra samtidigt 

som de kan få nya erfarenheter och vara med och utveckla verksamheten 

(Danermark 2000). 

 

Samverkan kan även innebära svårigheter. Svårigheterna med samverkan kan 

bland annat bestå i att det kan vara svårt att sätta upp gemensamma mål som 

alla parter i samarbetet är överens om och att sedan få dessa mål att fungera i 

praktiken (Huxham & Vangen 2005). Detta kan bero på att de olika 

organisationerna har olika skäl till att delta i samverkan och att alla värnar om 

sina egna intressen och det som är bäst för dem. Problemen med att få målen 

att fungera i praktiken kan exempelvis bero på att de mål som satts upp 
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kolliderar med varandra eller på att kommunikationen mellan de olika 

organisationerna har varit otydlig. Ett annat problem som kan uppstå vid 

samverkan är att inflytandet över samarbetet fördelas ojämnt mellan de olika 

parterna. Om vissa av organisationerna upplever att de har mindre inflytande 

över processerna i samarbetet än andra kan det lätt uppstå konflikter mellan 

de olika organisationerna vilket kan få negativa konsekvenser för samverkan 

(Huxham & Vangen 2005). 

 

Inom socialt arbete anses ofta den viktigaste aspekten med samverkan vara 

att den ska vara till fördel för brukaren eller de grupper som man samverkar 

kring (Svensson, Johnsson, Laanemets 2008). Då de brukare som 

socialtjänsten kommer i kontakt med kan ha en sammansatt problematik, 

exempelvis psykisk sjukdom, missbruk eller funktionsnedsättning i 

kombination med arbetslöshet, kan samverkan behövas mellan flera olika 

organisationer, som socialtjänst, sjukvård och arbetsförmedling, för att 

brukarens behov ska kunna tillgodoses (ibid). När det gäller samverkan inom 

organisationer som arbetar med människor är det viktigt att tänka på att man 

samverkar kring en person med egna känslor, tankar och åsikter som det är 

nödvändigt att ta hänsyn till. Det är också vanligt inom sådana organisationer 

att det råder en viss konkurrens vid samverkan angående hur problemet ska 

förstås och åtgärdas då de olika inblandade professionerna har olika fokus 

och olika sätt att arbeta med ett problem. En annan faktor att ta hänsyn till vid 

samverkan mellan människobehandlande organisationer är att olika 

organisationer har olika regelverk och lagar att rätta sig efter, exempelvis 

socialtjänstlagen, skollagen och hälso- och sjukvårdslagen (Danermark 

2000). 
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4. Teori 

I detta avsnitt kommer de olika teorier som vi har valt att utgå ifrån för att 

kunna besvara och analysera våra frågeställningar beskrivas. Då teorier 

tenderar att vara övergripande har de delar av teorierna som är användbara i 

vår studie valts ut. De teorier vi har valt att fokusera på är nyinstitutionalism 

som är en del av organisationsteorin och Lipskys teori om gräsrotsbyråkrati.  

 

Organisationsteori 

Organisationsteori behandlar de strukturer och den helhet som ligger till 

grund för arbetet mot ungdomsarbetslöshet.  

 

Ordet organisation kan ha olika betydelser i olika sammanhang men en av de 

vanligaste definitionerna av en organisation är att den alltid är mer eller 

mindre formell (Bakka, Fivelsdal & Lindkvist 2006). Att en organisation är 

formell innebär att det finns en arbetsdelning inom organisationen, att det 

finns en viss administration samt att man arbetar utifrån vissa regler, avtal 

och värderingar. När det gäller större organisationer är de ofta komplexa då 

de vanligtvis består av många olika delar som samarbetar med varandra och 

kräver samordning. En organisation brukar också ha ett mål att arbeta mot 

och organisera sig utifrån (Bakka, Fivelsdal & Lindkvist 2006). 

 

Organisationsteorin är indelad i forskning som är specificerad inom olika 

enheter och deras specifika organisationsproblem som exempelvis 

lönesystem, personalproblem och produktion. På grund av att det finns olika 

intresseområden och yrkesområden inom en organisation och de olika 

aktörerna ser på organisationen utifrån sitt intresseområde finns ingen riktigt 
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klar och specifik definition på organisationsteori (Bakka, Fivelsdal & 

Lindkvist 2006). 

 

Nyinstitutionalism 

Eftersom organisationsteori är ett brett område som kan vara svårt att 

överskåda används den inriktning inom organisationsteorin som kallas för 

nyinstitutionalism. En institution anses vara något som begränsar och reglerar 

beteenden, är uppbyggda av normer och värderingar samt vilar på en 

kunskapsmässig bas och som tas för given (Johansson 2002).  

 

Nyinstitutionalismen är en skolbildning inom organisationsteorin som 

fokuserar på förhållandet mellan organisation och omgivning (Powell & 

DiMaggio 1991, Johansson 2002). Vad en institution är råder det delade 

meningar om men de flesta forskare och teoretiker inom området är överens 

om att institutioner är uppbyggda av värderingar och normer, reglerar och 

begränsar beteenden och att det är en etablerad struktur eller procedur som 

grundas på regler som kan vara mer eller mindre formella och medvetna 

(Johansson 2002). Organisationer struktureras utifrån institutioner i 

omgivningen och tar efter dem, vilket brukar kallas för isomorfism (Powell & 

DiMaggio 1991). Denna isomorfism med institutioner kan få konsekvenser 

för organisationerna på så sätt att organisationen tar till sig de arbetssätt som 

institutionerna i samhället anser är bäst istället för att arbeta på det sätt som är 

mest effektivt för organisationen. Den institutionella isomorfismen är även 

viktig för organisationerna då organisationen på så sätt ses som framgångsrik 

och får en högre status i samhället. Organisationer som blir isomorfa med sin 

omgivning får den legitimitet och de resurser som de behöver för att överleva 

(Powell & DiMaggio 1991). 
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Inom nyinstitutionalismen diskuteras ofta begreppet organisatoriska fält 

(Johansson 2002). Ett organisatoriskt fält definieras av organisationer som 

ägnar sig åt liknande verksamhet och som har gemensamma intressen och 

uppfattningar (Grape 2006). Organisationer som befinner sig inom samma 

fält tar ofta efter varandra och samverkar med varandra, vilket kan leda till att 

de får liknande normer och regler. Det som driver de organisatoriska fälten 

framåt är deras gemensamma vilja att utvecklas och bli bättre (Powell & 

DiMaggio 1991). 

 

Ett annat begrepp som används inom nyinstitutionalismen är 

institutionaliserade myter. Institutionaliserade myter innebär att 

organisationer har en föreställning om att det finns vissa arbetssätt som är 

mer fördelaktiga än andra även om effektiviteten inte är bevisad (Grape 

2006). För organisationerna är det viktigt att ta hänsyn till dessa myter då det 

är en källa till stabilitet och framgång för organisationen (Powell & 

DiMaggio 1991). 

 

Inom den nyinstitutionalistiska forskningen i Sverige är det vanligt med 

forskare som intresserar sig för handlingsutrymmet inom olika organisationer 

samt organisatorisk förändring. Bland annat har forskare intresserat sig för 

olika institutioners inflytande på arbetet inom organisationer på lokal nivå 

och hur nya idéer tas emot och tillämpas utifrån de lokala förutsättningarna 

(Johansson 2002). 

 

Gräsrotsbyråkrati 

Den amerikanske forskaren Michael Lipsky myntade i början av 1980-talet 

begreppet street-level bureaucracy (Lipsky 2010). Street-level bureaucracy är 

ett begrepp som på svenska brukar översättas som gräsrotsbyråkrati och som 

syftar till de personer som i sina yrken träffar människor som de 
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tillhandahåller olika typer av välfärd, bidrag eller sanktioner samtidigt som de 

har en stark styrning uppifrån, från exempelvis stat eller kommun. De 

personer som är gräsrotsbyråkrater har, enligt Lipsky, liknande 

arbetsförhållanden och arbetar bland annat som socialarbetare, lärare, poliser, 

domare eller inom andra statliga eller kommunala myndigheter och de har en 

mycket viktig roll i samhället (Lipsky 2010).  

 

Gräsrotsbyråkraterna är människor som i sitt arbete har stort inflytande och 

som har makten att ta beslut som i hög grad påverkar människors liv och då 

gräsrotsbyråkraterna arbetar nära sina klienter blir de också tvungna att 

hantera klienternas reaktioner på de beslut som fattas. Gräsrotsbyråkraterna 

kan ofta råka ut för att deras klienter blir arga eller ledsna vid beslut som de 

anser är orättvisa (Lipsky 2010). För klienterna kan det vara svårt att sitta 

mitt emot en gräsrotsbyråkrat som ska kategorisera dem för att de ska kunna 

ta del av en viss intervention och detta är något som även påverkar 

gräsrotsbyråkraten. Då de regler som gräsrotsbyråkraten utgår ifrån är skrivna 

på ett opersonligt och övergripande sätt kan det skapa svårigheter när 

gräsrotsbyråkraten vid ett möte med en person ska tillämpa dessa opersonliga 

regler. I och med detta kan de hamna i komplexa situationer där de slits 

mellan kraven ovanifrån och sitt ansvar för individen. Gräsrotsbyråkraterna 

måste också ta hänsyn till att deras klienter inte alltid är där frivilligt. När det 

gäller exempelvis arbetslöshet kan individer kontakta gräsrotsbyråkraten för 

att de inte har något annat val, vilket kan påverka relationen mellan 

gräsrotsbyråkraten och klienten. De organisationer där gräsrotsbyråkraterna 

arbetar har ofta både klientcentrerade mål och organisatoriska mål och mellan 

dessa kan det lätt uppstå konflikter. Det blir ofta gräsrotsbyråkraterna som 

individer som får representera rättvis och effektiv behandling i 

samhällsinvånarnas ögon trots att de är väldigt begränsade av kraven på 

effektivitet (Lipsky 2010).  
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En annan faktor som kan vara upphov till konflikter för gräsrotsbyråkraten är 

frågan om kvalitet framför effektivitet (Lipsky 2010). Ofta blir 

gräsrotsbyråkratens roll förminskad till att bara handla om effektivitet och 

produktion som bara syftar till att hinna med så många ärenden som möjligt 

vilket kan påverka kvaliteten på arbetet. Detta påverkar gräsrotsbyråkraternas 

arbetsförhållanden negativt då de inte har möjlighet att hålla fast vid sina 

ursprungliga värderingar om att utföra sitt arbete så bra som möjligt. Om 

kvaliteten i arbetet försummas till förmån för minskade kostnader och 

gräsrotsbyråkraterna prioriterar effektiviteten kan detta bidra till att skapa en 

självuppfyllande profetia som innebär att gräsrotsbyråkraterna bortser från 

vikten av personlig kontakt och stöd (Lipsky 2010). 

 

5. Metod 

I detta avsnitt beskriver vi hur vi har gått till väga under arbetet med vår 

studie. Bland annat hur vi har fått fram vårt material och hur vi har analyserat 

det. 

 

Vetenskapsteoretisk ansats 

För att besvara studiens syfte och frågeställningar är det väsentligt att förstå 

och tolka intervjupersonernas upplevelser, tankar och åsikter om samverkan 

och samverkans betydelse för arbetet med ungdomsarbetslöshet. I och med 

att tolkning och förståelse är centralt i studien har vi utgått från 

hermeneutiken som vetenskapsteoretisk ansats.  

 

Hermeneutiken grundar sig i förståelse och tolkning av det talade eller 

skrivna språket (Patel & Davidson 1991, Thomassen 2007). Utifrån vår 
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förståelse och våra tolkningar har vi tagit del av och tolkat de erfarenheter 

och åsikter som våra intervjupersoner har uttryckt. Inom hermeneutiken 

brukar fokus ligga på helheten och på att helheten är mer än summan av 

delarna (Patel & Davidson 1991). I studien har vi tittat på de olika delarna, 

arbetsförmedling, jobbcoaching och socialtjänst, för att få en bild av helheten 

i arbetet med samverkan kring ungdomsarbetslöshet.  

 

Vi har under studiens gång tagit hänsyn till den kunskap och de erfarenheter 

som vi har med oss sedan tidigare. Vi har varit medvetna om vår förförståelse 

i vårt sökande efter ny förståelse för att inte låta vår förförståelse påverka 

studiens resultat (Friberg & Öhlén 2012). Förförståelsen består bland annat 

av forskarens känslor och tankar och är en tillgång vid tolkning och förståelse 

av intervjupersonernas upplevelser (Patel & Davidson 1991). Under 

intervjuerna har vi försökt få fram den betydelse och den mening som 

samverkan har för intervjupersonerna och detta har vi sedan tolkat och 

analyserat.  

 

Datainsamlingsmetod 

Data till studien har samlats in genom kvalitativa intervjuer. Vid en kvalitativ 

intervju ligger fokus på intervjupersonernas egna upplevelser och den är 

därmed mer öppen och mindre strukturerad än exempelvis en kvantitativ 

intervju. En kvalitativ intervju utmärks av att fokus ligger på mötet mellan de 

som deltar i studien och de som intervjuar (Danielsson 2012). Graden av 

strukturering kan varieras vid en kvalitativ intervju (Patel & Davidson 1991). 

Vid de intervjuer som genomförts i studien har graden av strukturering 

relativt låg vilket innebär att öppna frågor har använts i så stor utsträckning 

som möjligt. Vi har vid intervjuerna använt oss av en strukturerad 

intervjuguide men vid intervjuerna har vi valt att endast använda guiden som 

ett stöd. I och med detta har intervjupersonerna haft möjlighet att svara fritt 
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på frågorna med egna ord (ibid.). Vi använde oss av semistrukturerade 

intervjuer vilket innebär att vi använde en intervjuguide (se bilaga 1) för att 

strukturera intervjun samtidigt som vi inte var styrda av intervjuguiden utan 

kunde anpassa oss efter de svar vi fick på frågorna och exempelvis ställa 

följdfrågor.  

 

Tre av intervjuerna var parintervjuer. Parintervjuerna valdes för att de kan ge 

mer information än intervjuer med bara en person och för att det blir mer 

avslappnad och öppen stämning vid sådana intervjuer. Enligt Helén 

Thomsson (2010) är parintervjuer en bra metod då intervjupersonerna kan 

turas om att prata och de kan hjälpa både varandra och intervjuaren att skapa 

en större förståelse för deras upplevelser. En risk som finns vid parintervju är 

att en av deltagarna är mer dominerande än den andra, detta var dock inget 

som vi upplevde vid våra intervjuer. Thomsson (2010) menar att vid 

parintervjuer kan det vara en fördel att vara två intervjuare, vilket vi var vid 

varje intervjutillfälle. Vid de tillfällen där det var möjligt valde vi därför 

parintervjuer.   

 

Validitet och reliabilitet 

Reliabilitet brukar ofta mätas utifrån om de resultat som man har fått fram 

kan reproduceras igen av andra forskare vid en annan tidpunkt (Kvale & 

Brinkmann 2009). Då vi har genomfört kvalitativa intervjuer har vi satt vår 

prägel på de frågor och följdfrågor som har ställts, det är också möjligt att 

studien skulle kunna få andra resultat om den genomfördes med andra 

intervjupersoner från andra delar av Sverige. Därmed är möjligheten för att 

reproducera vår studie med samma resultat oklart. 

 

Begreppet validitet behandlar frågan om studien undersöker det som den har 

som syfte att undersöka (Kvale & Brinkmann 2009). Eftersom syftet med 
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studien är att utifrån intervjuer med tjänstemän som arbetar med 

ungdomsarbetslöshet inom kommun och arbetsförmedling undersöka hur de 

ser på samverkans betydelse vid arbetet med arbetslösa ungdomar är den 

lämpligaste metoden för att besvara syftet och frågeställningarna kvalitativa 

intervjuer.  

 

Urval 

Vi har använt oss av ett målinriktat urval (Bryman 2011), då personerna och 

organisationerna som vi har valt att intervjua är utvalda på grund av deras 

relevans för studien. Intervjupersonerna är relevanta eftersom de arbetar med 

ungdomsarbetslöshet och har erfarenhet av att samverka i frågor som rör 

arbetslösa ungdomar. Vid målinriktat urval är det viktigt att vara medveten 

om att det är ett icke-sannolikhetsurval och att det därför inte går att 

generalisera en population, med population menas såväl människor som 

organisationer, eftersom intervjupersonerna kan skilja sig betydligt från 

varandra (Bryman 2011). 

 

De personer som intervjuades arbetar i tre olika kommuner och inom olika 

organisationer. Fyra av intervjupersonerna arbetar på arbetsförmedlingen 

med att få ut ungdomar i sysselsättning. Fyra av intervjupersonerna arbetar 

inom kommunernas egna arbetsmarknadsenheter som jobbcoacher och 

vägledare för ungdomar utan sysselsättning och en av intervjupersonerna är 

enhetschef inom försörjningsstöd med särskild inriktning mot ungdomar. I 

avsnittet resultat och analys kommer intervjupersonerna benämnas som 

tjänstemän och utifrån sin yrkestitel på grund av att deras yrke och 

organisationstillhörighet är centralt i studien.  
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Bortfall 

Det förekom inget bortfall av intervjupersoner under arbetets gång. Ingen av 

intervjupersonerna valde att avbryta sin medverkan och alla de tjänstemän vi 

kontaktade var positiva till att genomföra intervjuerna.  

 

Tillvägagångssätt 

Syftet med studien var att undersöka samverkan kring ungdomsarbetslöshet 

och därför var det intressant att genomföra intervjuer med personer från olika 

yrkeskategorier som alla arbetar med arbetslösa ungdomar. På så sätt fick vi 

en bredare kunskap än vi hade fått om vi valt att bara intervjua en 

yrkeskategori. 

 

Arbetsförmedlingen kontaktades via telefon och vi blev hänvisade till de 

personer som arbetar med ungdomar i de olika kommunerna och bokade tid 

för intervju. Jobbcoacherna samt enhetschefen i tog vi kontakt med 

personligen via telefon. Vid intervjutillfällena fick alla intervjupersonerna ta 

del av ett informationsbrev, där presenterades bland annat studiens syfte samt 

information om att intervjupersonerna kommer vara anonyma och att deras 

medverkan när som helst kunde avbrytas (se bilaga 2). 

 

För att samla in underlag till studien användes semistrukturerade intervjuer. 

Intervjuer genomfördes med nio personer som arbetar med arbetslösa 

ungdomar i sin verksamhet. Frågorna i intervjuguiden fokuserade på 

samverkan kring ungdomsarbetslöshet och på intervjupersonernas egna 

upplevelser av samverkan samt hur de ser på samverkan och dess betydelse 

både för deras arbete och för individen. 
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Litteratursökning 

Vi har till största delen använt oss av universitetsbibliotekets sökmotor 

OneSearch när vi har sökt material till problemformulering och tidigare 

forskning. Vi sökte endast efter sådan forskning som var vetenskapligt 

granskad. Exempel på ord som vi sökte på är ungdomsarbetslöshet, ”youth 

unemployment”, samverkan och collaboration. Litteratur till metodavsnittet 

hittade vi bland annat genom att söka i universitetsbibliotekets katalog. 

 

Arbetsfördelning 

Vi upplever att arbetsfördelningen har varit jämnt fördelad under arbetets 

gång. Alla intervjuer har vi genomfört tillsammans och vi sammanställde 

intervjuguiden tillsammans, dock transkriberade vi intervjuerna var för sig. 

De delar av uppsatsen som vi har skrivit var för sig har vi varit noga med att 

läsa igenom tillsammans för att kunna dela våra synpunkter på texten med 

varandra och för att få en enhetlig text. Den största delen av texten, 

exempelvis resultat och analys har vi skrivit tillsammans. 

 

Analysmetod 

Den analysmetod som vi har använt oss av är den kvalitativa 

innehållsanalysen. Efter transkriberingen av intervjuerna analyserade vi 

texterna genom kvalitativ innehållsanalys (Grönmo 2006). Kvalitativ 

innehållsanalys är vanligt vid analys av dokument som har verbalt innehåll 

och innebär att dokumenten gås igenom systematiskt för att skapa en 

kategorisering av innehållet i texten och för att få fram de data som är av 

intresse för studien (Grönmo 2006).   

 

Det material som framkom under intervjuerna transkriberades ordagrant så att 

vi sedan kunde plocka ut de citat eller åsikter från intervjuerna som var 
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intressanta utifrån studiens syfte och frågeställningar. I enlighet med den 

kvalitativa innehållsanalysen tog vi sedan dessa citat, reducerade 

meningsenheterna, kodade citaten och la in de i en kategori och en 

underkategori (se bilaga 3). Detta gjordes för att få en lättare överblick av det 

material som framkom i våra intervjuer. 

 

Etiska aspekter 

Vetenskapsrådet har fyra etiska huvudkrav som vi har utgått från och tagit 

hänsyn till i vår forskning. Dessa krav är informationskravet, 

samtyckeskravet, konfidentialitetskravet och nyttjandekravet (Vetenskapliga 

Rådet 2002).  

 

Informationskravet innebär att de som deltar i studien ska informeras om att 

deras deltagande är frivilligt och att de kan välja att avbryta sitt deltagande i 

studien när de vill. Intervjupersonerna som deltagit i studien har informerats 

om att de kan avbryta sitt deltagande i det informationsbrev (se bilaga 2), de 

har även informerats muntligt om detta vid intervjutillfällena. 

 

Samtyckeskravet innebär att vi ska ha samtycke från de personer som deltar i 

studien. Samtycke har vi fått i och med att intervjupersonerna har tackat ja till 

att delta i studien efter att ha fått information om studiens syfte och 

förutsättningarna för deras deltagande, exempelvis att de är anonyma. 

Intervjupersonernas personuppgifter har också skyddats i största möjliga 

utsträckning för att inte obehöriga ska kunna ta del av dem, vilket utgör 

konfidentialitetskravet. Vi har valt att hålla både intervjupersoner och 

kommuner anonyma för att minska risken för att intervjupersonerna ska 

kunna identifieras. 

 



 

  25 (48) 
 

Nyttjandekravet innebär att de uppgifter som vi samlar in enbart ska 

användas i vår uppsats och inte för några andra ändamål. Det material som 

har samlats in, i form av inspelningar och transkriberingar, kommer att 

raderas efter att studien publiceras för att ingen obehörig ska kunna ta del av 

dem.   

 

 

6. Resultat och analys  

I det här avsnittet presenteras de resultat som har framkommit i 

undersökningen. Resultaten analyseras med hjälp av nyinstitutionell teori 

samt Lipskys teori om gräsrotsbyråkrater. I analysen användes kvalitativ 

innehållsanalys och utifrån detta har två olika kategorier arbetats fram ur 

empirin, förutsättningar och individen. Kategorierna innehåller också ett 

antal underkategorier som presenteras närmare i texten. 

 

Förutsättningar  

Utifrån den kvalitativa innehållsanalysen framkom tre underkategorier inom 

kategorin förutsättningar. Underkategorierna är informell/formell, relationer 

och målbild och samsyn. Rubriken förutsättningar syftar på vad som 

påverkar det praktiska arbetet kring arbetslösa ungdomar, det vill säga 

faktorer som intervjupersonerna anser var av vikt för deras arbete. 

 

Informell/formell 

Vid intervjuerna framkom att den vanligaste formen av samverkan är genom 

informell kontakt med andra myndigheter och att kontakt tas vid behov 

istället för vid formella möten. Ett citat som tydligt visar detta kommer från 

en av arbetsförmedlarna: 
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... jag tror inte man känner att man behöver mycket 

formaliserade möten utan man kan ringa varandra […] om det 

behövs. 

 

Informella möten var vanligt enligt våra intervjupersoner och de tyckte att det 

var det smidigaste sättet att samverka på. På det sättet kunde de höra av sig 

vid behov vilket enligt intervjupersonerna förenklade deras dagliga arbete. 

Det framkom dock vid intervjuerna att de, trots den informella kontakten, 

även vore intresserade av och skulle ha nytta av fler formella möten över 

organisationens gränser i sitt arbete.  

 

Gemensamt för intervjupersonerna var att de arbetar inom offentliga 

organisationer. Enligt Johansson (2002) är det inom nyinstitutionalismen 

viktigt för offentliga organisationer med diffusa mål att förhålla sig till 

institutionella regler och myter för att skapa en bild av att organisationen 

fungerar och är framgångsrik. Organisationer kan förhålla sig till de 

institutionella reglerna och myterna genom att försöka undvika utvärderingar 

och uppföljningar av sitt arbete. Ett annat sätt att göra det på är att samverka 

med andra organisationer informellt då detta inte kräver någon uppföljning. 

Det finns en stor tillit för organisationen både hos dess medlemmar och hos 

befolkningen vilket gör att organisationen inte ifrågasätts när den förhåller 

sig till de institutionella reglerna och myterna (Johansson 2002). 

Intervjupersonerna bekräftar att den mesta kontakten med andra 

organisationer och myndigheter sköts informellt. Utifrån intervjuerna upplevs 

den informella kontakten inte som någonting som görs medvetet för att 

förminska den formella kontakten mellan organisationerna, utan att det är ett 

etablerat sätt att arbeta på.  
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Relationer 

Utifrån intervjuerna framkommer att personliga relationer är viktiga vid 

samverkan. Att känna sina samverkanspartners underlättar samverkan, enligt 

våra intervjupersoner. När personalomsättningen är hög inom någon av 

organisationerna som samverkar påverkas därför samverkan negativt. Ett citat 

som beskriver detta kommer från enhetschefen för ekonomiskt bistånd:  

 

Och sedan är det ju mycket personalomsättning, och det har det 

ju varit i vår grupp också, så man kanske tappar. Vem var det nu 

jag pratade med? 

 

Intervjupersonerna tog även upp närhet som en viktig faktor vid samverkan. 

Några tyckte att det bästa vore om de olika organisationerna satt i samma 

lokal och om det fanns tillgång till lokaler där de kunde samverka på nära 

håll. En av anledningarna till detta gav en av jobbcoacherna när hon uttryckte 

att: 

 

... fikar man ihop lär man känna varandra på ett annat sätt som 

gör att man kan ta de svåra problemen och diskussionerna. 

 

Det är viktigt att de olika aktörerna vid samverkan litar på varandra (Huxham 

& Vangen 2005) och att de kan dela med sig av sin kunskap och få nya 

erfarenheter (Danermark 2000). Dessa diskussioner i fikarummet kan ses som 

ett exempel på detta.  

 

Inom nyinstitutionalismen diskuteras det mycket om institutionaliserade 

myter och deras påverkan på organisationernas sätt att handla. Institutionella 

myter innebär att organisationer har en föreställning om att det finns vissa 

arbetssätt som är mer fördelaktiga än andra även om effektiviteten inte är 
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bevisad (Grape 2006). Närhet mellan organisationer är en typisk 

institutionaliserad myt då intervjupersonerna pratar om närhet som något 

eftersträvansvärt, trots att det i många fall inte finns erfarenhet av att 

samverkan skulle underlättas om de olika organisationerna befann sig i 

samma byggnad och hade mer personliga relationer till varandra.  

 

När det gäller relationer var det inte bara relationerna mellan olika 

organisationer och tjänstemän som diskuterades utan också relationen till 

individen. Intervjupersonerna tog upp arbetsbelastning som en faktor som 

påverkar relationen till de ungdomar som de möter. De menade att en lägre 

arbetsbelastning underlättar i arbetet då de får möjlighet att lära känna de 

ungdomar som de jobbar med, något som intervjupersonerna inte tyckte sig 

hinna vid hög arbetsbelastning. Ett citat som visar på detta kommer från 

enhetschefen från försörjningsstöd:  

 

Man känner alla sina klienter om man tänker så, men på 

arbetsförmedlingen har arbetsbelastningen alltid varit högre så 

man har kanske inte den personliga kännedomen. 

 

Lipsky (2010) skriver om gräsrotsbyråkraternas dilemma när de möter olika 

personer och ska ta beslut som kan påverka dessa personers liv. I och med 

detta kan de därmed ofta hamna i komplexa situationer där de slits mellan 

kraven ovanifrån och sitt ansvar för individen. Då tjänstemännen behandlar 

frågor som är personliga och som kan vara känsliga för ungdomen är det 

viktigt att de tar sig tid att möta ungdomen på ett respektfullt sätt så att det 

inte uppfattas som rutinmässigt (Lipsky 2010). Detta kan enligt våra 

intervjupersoner underlättas om tjänstemännen har en arbetsbelastning som 

gör att de känner att de kan ta sig den tiden som krävs för att ge ungdomen 

det stöd och den kontakt som de behöver. Enligt Lipsky kan hög 
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arbetsbelastning även leda till att gräsrotsbyråkraterna blir tvungna att agera 

utan att reflektera över sitt handlande och att de inte hinner samla in all 

information som behövs för att fatta de beslut som ska tas.  

 

Målbild och samsyn 

Intervjupersonerna har varit överens om att samverkan är viktigt i arbetet 

med arbetslösa ungdomar som har kontakt med flera olika myndigheter. För 

att samverkan ska fungera på bästa sätt tyckte intervjupersonerna att 

gemensamma mål är en av de viktigaste aspekterna. Även Danermark & 

Kullberg (1999) och Huxham & Vangen (2005) belyser vikten av 

gemensamma mål, visioner och syften för att samverkan ska fungera. 

Gemensamma mål och samsyn vid samverkan togs också upp som en 

svårighet av intervjupersonerna. Organisationernas olika mål kan ibland 

kollidera med varandra och därmed också försvåra för den gemensamma 

målbilden vid samverkan, enligt intervjupersonerna. Detta är något som en av 

arbetsförmedlarna uttryckte tydligt: 

 

Alla måste ju vara med på tåget om det är samverkan så att alla 

måste jobba mot samma mål. 

  

Trots intervjupersonernas mycket positiva inställning till gemensamma mål 

framkom det också under intervjuerna att det var få av tjänstemännen inom 

den kommunala verksamheten som vi pratade med som hade konkreta, 

gemensamma mål att jobba efter i sina organisationer. Tjänstemännen från 

kommunen uttryckte att de oftast jobbar utifrån outtalade och diffusa mål, 

som att minska ungdomsarbetslösheten, vid samverkan med andra 

organisationer och att samverkan sällan är ett målfokuserat arbete. De 

uttryckte också att det är viktigt för samverkan att man har förståelse för 

varandras mål och för hur man arbetar inom de olika organisationerna. Något 
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som framkom vid intervjuerna var att flera av intervjupersonerna ansåg att 

den största svårigheten med samverkan är just problem med samsyn och 

gemensam målbild. Även Lipsky (2010) diskuterar problemet med att 

välfärdsorganisationer ofta har mål som befinner sig på en idealiserad nivå, 

exempelvis full sysselsättning för alla ungdomar. Sådana mål är svåra att 

uppnå och att ta sig an för gräsrotsbyråkraterna.  

 

Enligt nyinstitutionalistisk teori har olika organisationer olika förutsättningar 

vid samverkan (Grape 2006). En organisation påverkas till stor del av sin 

historia, av hur arbetet inom organisationen har sett ut över tid och vilken 

målgrupp den vänder sig till. Detta kan innebära vissa svårigheter vid 

samverkan då de olika parterna utgår från olika regelverk och målsättningar 

(ibid). För att samverkan ska fungera är det viktigt med tillit och att de olika 

organisationer förutsätter att alla på bästa sätt strävar mot samma mål och att 

allt fungerar som det är tänkt, oavsett om det är ett diffust formulerat och 

informellt mål (Johansson 2002). Vid intervjuerna framkom det att denna 

tillit till att alla parter i samverkan gör sitt bästa och jobbar mot samma mål i 

många fall är stark och utbredd inom de olika organisationerna. Enligt 

intervjupersonerna bygger tilliten till stor del på de personliga kontakter som 

finns till anställda inom de övriga organisationerna. Ofta har 

intervjupersonerna under längre tid etablerat en personlig relation med 

tjänstemän inom de olika organisationerna som de samverkar med och denna 

kontakt är viktig för hur man ser på hela organisationen och deras arbete. 

Intervjupersonerna har berättat om sina upplevelser av att samverkan ofta 

försvåras då det är hög personalomsättning inom vissa av de organisationer 

de arbetar med, exempelvis arbetsförmedling och socialtjänst. 

 

En stor skillnad från de outtalade målen vid samverkan mellan organisationer 

och inom kommunen framkom vid intervjuerna med tjänstemännen på 
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arbetsförmedlingen. Där ansåg arbetsförmedlarna att de är väldigt styrda av 

ett flertal regler och policys, ett citat som tydligt visar detta är från en av 

arbetsförmedlarna; 

 

Internt har vi mycket mål, för varenda tangentslag vi tar nästan. 

 

Även de andra arbetsförmedlarna gav liknande bilder av hur målfokuserat de 

arbetar inom arbetsförmedlingen och att det ibland kan kännas som att det 

finns för många mål och riktlinjer att följa.   

 

Arbetsförmedlarna gav en bild av sitt arbete som väldigt styrt av mål och 

regler, vilket kan ses både utifrån ett nyinstitutionellt och utifrån ett 

gräsrotsbyråkratiskt perspektiv. Inom nyinstitutionalismen diskuteras det om 

motsättningar mellan institutionella och tekniska krav (Johansson 2002). 

Sådana motsättningar skulle kunna uppkomma då arbetsförmedlingen är 

beroende av att kunna visa upp resultat av sitt arbete och att legitimera sitt 

arbetssätt eftersom det är en organisation som är statligt och politiskt styrd. 

Utifrån intervjuerna framkommer att alla de mål och regler som 

arbetsförmedlarna måste ta hänsyn till istället kan försvåra deras arbete då det 

både är en stor press att förhålla sig till reglerna och målen och då det tar tid 

från exempelvis kontakten med ungdomarna. Intervjupersonernas uppfattning 

om de mål och regler som finns kan analyseras på liknande sätt utifrån 

Lipskys teori om gräsrotsbyråkraterna och den problematik som kan uppstå 

när de ska förhålla sig både till mål och regler från ledningen och till 

kontakten med sina klienter (Lipsky 2010). Ett dilemma som kan uppstå i 

gräsrotsbyråkraternas arbete i dagens samhälle är att effektivitet ofta går före 

kvalitet. Effektivitet framför kvalitet är ett dilemma som flera av 

intervjupersonerna ställs inför i sina yrkesroller och som blir tydligt inom de 
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verksamheter som är mer reglerade, som arbetsförmedling och 

försörjningsstöd.   

 

Individen 

I det här avsnittet redovisas de resultat som enligt den kvalitativa 

innehållsanalysen placerades under kategorin individen. De underkategorier som 

kommer presenteras är individens bästa och särskilda nätverk.  

 

Individens bästa 

Under rubriken individens bästa diskuteras de resultat från intervjuerna som 

behandlar samverkans påverkan för individen.  

 

Vid intervjuerna framkom att samtliga intervjupersoner tyckte att grunden till 

samverkan kring ungdomsarbetslöshet är att det ska hjälpa ungdomarna och 

att all samverkan ska ske med individen i centrum. Detta uttrycktes bland 

annat av en av jobbcoacherna:  

 

Man får göra det så smidigt som möjligt för individen och då 

måste man samverka. 

 

Från tjänstemännens sida uppfattades samverkan enbart som något positivt. 

En av arbetsförmedlarna uttryckte en förståelse för att ungdomen skulle 

kunna uppfatta samverkan som spretigt om många olika aktörer är 

inblandade. Arbetsförmedlaren upplevde att de ungdomar som hen träffar i 

sitt arbete kan känna att det är för många tjänstemän som är inblandade i 

deras ärende och att det kan vara svårt för ungdomarna att hålla reda på 

tjänstemännens olika roller och att det kan kännas jobbigt när många 

tjänstemän är inblandade i deras ärende.      
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Det är väl om individen kan uppleva att det blir många olika 

instanser att det kan bli spretigt kanske. Man känner att det 

liksom är så många inblandade. Fast egentligen, i grund och 

botten, är det nog till personens fördel. 

 

Lipsky (2010) skriver att klienten inte är en grupp som definierar 

gräsrotsbyråkratens yrkesroll. Istället är det arbetsrelaterade och 

professionella grupper och samhällets förväntningar som är viktiga för 

definitionen av gräsrotsbyråkraternas arbete, vilket innebär att tjänstemännen 

prioriterar evidensbaserade metoder och modeller före de åtgärder som 

ungdomen skulle önska. Även om gräsrotsbyråkraterna inte alltid tar hänsyn 

till ungdomarnas önskemål är ungdomarnas bästa i fokus (Lipsky 2010). 

Ungdomens önskemål överensstämmer inte alltid med de metoder och 

arbetssätt som är vetenskapligt granskade och används av 

gräsrotsbyråkraterna. Enligt Lipsky (2010) är det dock vanligt att 

ungdomarna litar på tjänstemännens kunskap och på att tjänstemännen fattar 

beslut som gynnar ungdomen. Att ungdomarnas önskemål inte alltid beaktas 

framkommer i föregående citat, ett annat exempel på konflikten mellan 

ungdomens önskemål och tjänstemännens arbetsmetoder uttrycktes av en av 

jobbcoacherna:  

 

Många kan tycka att man är taskig, och säger att du ska vara i 

aktivitet för du söker pengar från socialtjänsten. 

 

Särskilda nätverk 

Något som flera av intervjupersonerna tog upp var vikten av samverkan vid 

fall med ungdomar som har psykisk ohälsa, missbruksproblematik eller 

någon form av funktionsnedsättningar. Vikten av nätverk kring dessa 

ungdomar förklarades av en av jobbcoacherna: 
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Rätt många med funktionsnedsättningar med ohälsa av något 

slag, dribblar ju med olika av de verksamheterna vi har, 

ekonomiskt bistånd och så. Då är det viktigt att vi har ett bra 

nätverk omkring de här personerna. 

 

Majoriteten av intervjupersonerna har berättat att det finns 

samverkansgrupper för arbetslösa ungdomar med speciell problematik. Alla 

tjänstemän som intervjuades var positiva till den här typen av nätverk. 

Enhetschefen på försörjningsstöd uttryckte dock att de har mycket samverkan 

med arbetsförmedlingen även i de fall där ungdomen inte har någon 

ytterligare problematik. Anledningen till denna samverkan är att de på så sätt 

kan ställa gemensamma krav på ungdomen i fråga och därmed öka 

effektiviteten. 

 

I organisationernas omgivning finns det, enligt nyinstitutionalismen, vissa 

institutionella regler om vilka handlingssätt som är acceptabla för 

organisationer (Johansson 2002:30). Om kommunerna inte hade haft 

samverkansgrupper för exempelvis arbetslösa ungdomar med 

funktionsnedsättningar eller missbruk hade det inte varit socialt acceptabelt 

och väckt stor negativ uppmärksamhet. Detta kan jämföras mot att 

kommunerna inte har några samverkansgrupper för ungdomar utan ytterligare 

problematik vilket verkar vara mer socialt godtagbart då den enda samverkan 

för dessa ungdomar som kom fram i våra intervjuer var informell samverkan 

mellan kommun och arbetsförmedling. Om organisationerna skulle bortse 

från sådana institutionella regler skulle det enligt Powell och DiMaggio 

(1991) få förödande konsekvenser då det är hänsynen till dessa regler som 

ger stabilitet och framgång till en organisation.    
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Avslutningsvis kan de resultat som framkommit under intervjuerna 

sammanfattas med ett citat av enhetschefen för försörjningsstöd som stämmer 

överens med intervjupersonernas upplevelser av samverkan kring 

ungdomsarbetslöshet: 

 

Ja, man kommer inte särskilt långt om man sitter på sin lilla ö... 

 

7. Slutdiskussion 

Det här avsnittet inleds med en kort sammanfattning av studien, därefter 

följer en diskussion där tidigare forskning, teorier, resultat och analys kopplas 

till studiens syfte och frågeställningar. Avslutningsvis framför vi våra åsikter 

om resultatet samt vilka fortsatta frågor som vore intressanta att studera 

närmare i framtiden utifrån det som vi har kommit fram till i det här arbetet. 

 

Syftet med studien är att utifrån intervjuer med tjänstemän som arbetar med 

ungdomsarbetslöshet inom kommun och arbetsförmedling undersöka hur de 

ser på samverkans betydelse vid arbetet med arbetslösa ungdomar. För att 

besvara syftet användes frågeställningarna: Hur definierar tjänstemän som 

arbetar med ungdomsarbetslöshet inom kommun och arbetsförmedling 

samverkans betydelse i arbetet för individens bästa? Hur ser tjänstemännen 

på samverkans betydelse för deras arbete med ungdomsarbetslöshet? Vilka 

faktorer anser tjänstemännen som arbetar med ungdomsarbetslöshet påverkar 

samverkan? 

 

För att uppnå syftet med studien genomfördes intervjuer med nio olika 

personer som arbetar med arbetslösa ungdomar inom olika 

verksamhetsområden. De tjänstemän vi har intervjuat arbetar som 

jobbcoacher, arbetsförmedlare och som enhetschef inom försörjningsstöd. 
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Svaren analyserades med hjälp av kvalitativ innehållsanalys och genom det 

kunde två olika teman urskiljas, förutsättningar och individen. För att 

analysera studiens resultat användes teorier om nyinstitutionalism och 

gräsrotsbyråkrater.  

 

Studiens frågeställningar besvaras i avsnittet resultat och analys. 

Frågeställningen som handlar om hur tjänstemän definierar samverkans 

betydelse i arbetet för individens bästa diskuteras huvudsakligen under 

rubriken individen. Där framkommer det bland annat att intervjupersonerna 

upplever att all samverkan ska ske med ungdomen i centrum samt att de 

tycker att samverkan alltid är till ungdomens fördel. Samtidigt diskuteras 

också att intervjupersonerna ser att det kan vara jobbigt för ungdomarna om 

det är många tjänstemän inblandade i deras ärenden. Tjänstemännen lyfter 

också vikten av särskilda nätverk vid fall med ungdomar som utöver 

arbetslösheten har ytterligare problematik som psykisk ohälsa, 

funktionsnedsättningar eller missbruk. Även i tidigare forskning beskrivs att 

den viktigaste aspekten vid samverkan inom socialt arbete är att det ska vara 

till förmån för individen (Svensson, Johnsson & Laanemets 2008) samt att 

det vid samverkan kring en ungdom är viktigt att ta hänsyn till individens 

känslor, tankar och åsikter (Danermark 2000).  

 

Tjänstemännens syn på samverkans betydelse för arbetet med 

ungdomsarbetslöshet diskuteras främst under rubriken informell/formell. Som 

svar på frågeställningen uppmärksammas intervjupersonernas syn på formell 

och informell kontakt och deras upplevelse av att den informella samverkan 

underlättar arbetet med ungdomsarbetslöshet då kommunen och 

arbetsförmedlingen har tät kontakt. Samtidigt ser tjänstemännen också 

fördelar med formell samverkan och skulle önska att det förekom fler 
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formella möten. Även i tidigare forskning beskrivs att samverkan mellan 

kommun och arbetsförmedling är omfattande och betydande (Lundin 2007).  

 

Den tredje frågeställningen fokuserar på tjänstemännens syn på faktorerna 

som påverkar samverkan och diskuteras främst under avsnittet 

förutsättningar. Samtliga intervjupersoner är överens om att målbild och 

samsyn är viktiga faktorer vid samverkan mellan olika organisationer. 

Tjänstemännen beskriver att gemensamma mål och samsyn är betydelsefullt 

vid samverkan vilket kan vara en svårighet på grund av att de gemensamma 

målen ofta är outtalade. Vikten av gemensamma mål diskuteras även i 

tidigare forskning. Danermark & Kullberg (1999) och Huxham & Vangen 

(2005) menar att gemensamma mål utgör grunden för samverkan eftersom de 

beskriver syftet med samarbetet. Även intervjupersonernas upplevelser av 

relationers vikt för samverkan diskuteras. Enligt tjänstemännen underlättas 

samverkan om det finns en personlig relation till de andra parterna, vilket 

innebär att samverkan påverkas negativt vid hög personalomsättning.  

 

I problemformuleringen beskrivs att samverkan är intressant att studera vid 

ungdomsarbetslöshet. Utifrån intervjuerna kan vi se att samverkan sker i hög 

utsträckning och att de tjänstemän som arbetar med ungdomsarbetslöshet 

upplever att samverkan är viktigt både för dem och för de ungdomar som är 

arbetslösa.  

 

När intervjuerna genomfördes blev vi förvånade över hur lite formell kontakt 

och över hur få konkreta mål som fanns. Vi förstår att det finns ett behov av 

samverkansgrupper när det gäller ungdomar med exempelvis 

funktionsnedsättningar, missbruk eller psykisk ohälsa då dessa ungdomar ofta 

har kontakt med flera olika myndigheter. Liknande samverkansgrupper borde 

finnas även för arbetslösa ungdomar utan ytterligare problematik där 
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exempelvis arbetsförmedling, kommun och försäkringskassa skulle kunna 

delta. Sådana samverkansgrupper skulle kunna skapa mer konkreta mål att 

arbeta efter vilket både skulle kunna förenkla arbetet för de som jobbar med 

arbetslösa ungdomar och som på sikt även skulle kunna minska 

ungdomsarbetslösheten. Arbetet med ungdomsarbetslöshet skulle också 

kunna förenklas genom tydligare direktiv från ledningen inom kommunen. 

Ungdomsarbetslösheten är ett problem som måste tas på stort allvar och som 

kräver tydliga riktlinjer då ungdomsarbetslösheten har ökat under de senaste 

åren (SCB 2013).  

 

Vi tycker att det har varit intressant att titta närmare på frågan om 

ungdomsarbetslöshet och på hur samverkan ser ut inom kommunens gränser 

när det gäller arbetslösa ungdomar. Under arbetets gång har ytterligare frågor 

väckts hos oss som vi tycker att det vore spännande att studera i framtiden. 

En av de frågorna är skolans roll vid ungdomsarbetslöshet. 

Intervjupersonerna har tagit upp skolan som en del i problemet med 

ungdomsarbetslöshet. Bland annat har kritik riktats mot att skolan inte lär 

ungdomarna att ta ansvar vilket får konsekvenser när de ska ut i arbetslivet. 

Det vore därför intressant att studera hur anställda inom grundskolan och 

gymnasiet ser på sin roll när det gäller att hjälpa ungdomar ut i arbetslivet 

och egen försörjning.  
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Bilaga 1, Intervjuguide 

 

Bakgrundsinformation  

- Vilken befattning har du? Hur länge har du arbetat i din tjänst?  

- Vad är dina huvudsakliga arbetsuppgifter? (Beskriv hur en vanlig arbetsdag 

ser ut?)  

 

Arbetsplatsen 

- Hur jobbar du/er enhet med ungdomar som är arbetslösa?  

- Vilka åtgärder använder ni er av i ert arbete med ungdomar?   

- Vilka mål och riktlinjer jobbar ni efter?  

 

Samverkan  

- Vad betyder samverkan för dig? Hur ser du på samverkan? 

- Samverkar ni med andra kommuner kring ungdomsarbetslöshet?  

- Vilka fördelar/möjligheter ser du med samverkan? 

- Vilka nackdelar/svårigheter ser du med samverkan?  

- Vilken är din idealbild av samverkan?  

- Finns det någon samverkansgrupp/samarbete kring ungdomar utan arbete i 

er kommun? Vilka medverkar i gruppen och hur jobbar ni?  

- Hur ser du på kommunens storleks betydelse för samverkan?  

- Finns det några gemensamma mål för samverkan kring 

ungdomsarbetslöshet i er kommun? 

- Hur anser du att samverkan fungerar kring ungdomar utan arbete i er 

kommun? Hur skulle samverkan kunna förbättras?  

- Vem upplever du tar initiativ till/styr samverkan?  
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- Hur upplever du skillnaden i att samverka med olika organisationer 

beroende på deras politiska styrning? (ex Arbetsförmedlingen – Staten, 

 ideella organisationer eller andra kommunstyrda organisationer) 

  

Övrigt 

- Har du något att tillägga? 
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Bilaga 2, Informationsbrev 

 

Information inför intervju 

Vi heter XXX och XXX och studerar på sjätte terminen på 

socionomprogrammet på Linnéuniversitetet. Just nu arbetar vi med vårt 

examensarbete och är därför intresserade av att genomföra en intervju med 

dig.  

 

Syftet med vår uppsats är att titta på hur samverkan kring 

ungdomsarbetslöshet ser ut inom kommunen. Vi är intresserade av hur olika 

myndigheter samverkar inom kommunen för att minska ungdomsarbetslöshet 

samt hur de lokala förutsättningarna påverkar samverkan inom kommunen.  

 

Deltagandet i studien innebär en intervju som beräknas ta ca 45 minuter och 

som kommer att spelas in. Ingen obehörig kommer att ta del av materialet 

från intervjun som förvaras åtkomligt endast för oss som författare till 

uppsatsen. I den slutliga rapporteringen av resultatet kommer allt material 

avidentifieras så att det inte går att identifiera intervjupersoner, kommuner 

eller annat. Din medverkan är frivillig och kan när som helst avbrytas utan att 

du behöver ange någon anledning.  

 

Om det är något som du undrar över så kontakta gärna oss.  

 

Hälsningar 

XXX och XXX 
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Meningsenhet

Reducerad 

meningsenhet Kod Underkategori Kategori

Det är ganska upparbetat här så 

att, jag tror inte man känner att 

man behöver mycket 

formaliserade möten utan man 

kan ringa varandra, ordna 

trepartssamtal om det behövs

Det behövs inte mycket 

formaliserade möten, man 

kan ringa varandra om det 

behövs.

Informell kontakt Informell/Formell Förutsättningar

Egentligen är det nog det, att 

man tar fikat ihop, för det är ju 

mycket så att fikar man ihop lär 

man känna varandra på ett 

annat sätt som gör att man kan 

ta de svåra problemen och 

diskussionerna.

Det betyder mycket att 

man fikar ihop för då lär 

man känna varandra på ett 

sätt som gör att man kan 

prata om de svåra 

problemen.

Den personliga 

relationens 

påverkan.

Relationer

Och sedan är det ju mycket 

personalomsättning, och det har 

det ju varit i vår grupp också, så 

man kanske tappar. Vem var 

det nu jag pratade med?

Hög personalomsättning 

gör att kontakten 

försämras.

Vi har kanske 50 ärenden per 

socialsekreterare [...]. Man 

känner alla sina klienter om 

man tänker så men på 

arbetsförmedlingen har 

arbetsbelastningen alltid varit 

högre så man har kanske inte 

den personliga kännedomen.

Färre ärenden underlättar 

personlig kännedom.

Att vi är väldigt nära varandra 

och vi har nära till lokaler där vi 

kan samverka, det är väl 

idealbilden

Närhet är idealbilden. Närhet

Alla måste ju vara med på tåget 

om det är samverkan så att alla 

måste jobba mot samma mål. 

Alla måste vilja och tycka det är 

bra med samverkan.

För att samverka måste 

alla jobba mot samma mål
Gemensamma mål

Målbild och 

samsyn

Internt har vi mycket mål, för 

varenda tangentslag vi tar 

nästan. Internt har vi många mål

Svårigheterna är väl då 

samsynen kanske, för att vi har 

kanske inte alltid samma mål.

Svårigheten med 

samverkan är samsyn och 

gemensamma mål.

Svårigheter

Bilaga 3 
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Man får göra det så smidigt som 

möjligt för individen och då 

måste man samverka.

Samverkan krävs för att 

hjälpa individen.

Samverkan med 

individen i fokus
Individens bästa Individen

Det är väl om individen kan 

uppleva att det blir många olika 

instanser att det kan bli spretigt 

kanske. Man känner att det 

liksom är så många inblandade. 

Fast egentligen, i grund och 

botten, är det nog till personens 

fördel.

Individen kan uppleva att 

det är för många olika 

aktörer inblandade i 

samverkan.

Ett övergripande mål är att korta 

tiden arbetsgivare ska behöva 

vänta på personal, den ska vara 

så kort som möjligt. Och vi ska 

korta tiden för de som söker 

jobb, att vara arbetslös så kort 

tid som möjligt.

Ett övergripande mål är att 

korta arbetslöshetstiden för 

de som söker jobb

Minska 

arbetslöshetstiden

Många kan tycka att man är 

taskig, och säger att du ska 

vara i aktivitet för du söker 

pengar från socialtjänsten.

För att kunna söka pengar 

från socialtjänsten måste 

ungdomen vara i aktivitet

Konflikt mellan 

önskemål och 

arbetsmetoder.

Rätt många med 

funktionsnedsättningar, med 

ohälsa av något slag dribblar ju 

med olika, de verksamheterna vi 

har, ekonomiskt bistånd oså, då 

är det viktigt att vi har ett bra 

nätverk omkring de här 

personerna.”

Det är viktigt att vi har ett 

bra nätverk kring personer 

med ohälsa.

Målgrupp i 

målgruppen
Särskilda nätverk

 

 

  

 

 

 

 


