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I syfte att nå en fördjupad förståelse av problemområdet ungdomsarbetslöshet presenteras i 
kapitel 2 en mindre kunskapsöversikt utifrån aktuell forskning på området. Vilka kunskaper 
finns om ungdomsarbetslöshet, dess orsaker och konsekvenser, men också om lösningar på 
denna problematik?  
 I kapitel 3 beskrivs utvärderingens teoretiska utgångspunkter i termer av en 
interventionsteoretisk ansats.  
 Kapitel 4 skildrar studiens metodansats. Där framgår att utvärderingen bygger på en 
mixad metodansats som omfattar intervjuer, dokumentstudier, statistik och 
enkätundersökning.  
 Kapitel 5 återger UKSU:s interventionsteori, d.v.s. hur satsningen var tänkt att fungera.  
 Kapitel 6 beskriver hur rekryteringen av ungdomar till satsningen gick till samt vilka 
ungdomar som rekryterades.  
 I kapitel 7 återges vilka förändringar i ungdomarnas livssituation som, utifrån satsningens 
tänkta resultat, framträdde efter att UKSU avslutats.  
 Kapitel 8 skildrar sedan på vilket sätt insatserna i UKSU kan antas ha bidragit till dessa 
förändringar.  
 Kapitel 9 är utvärderingens diskussionskapitel. Här sammanfattas och diskuteras studiens 
resultat.  
 

 



 


            
          


  
       

          

           


             
             

            







           



       
  
           


       
           
           
           

  
 

             
  





  

   
   




  

   



 

      
         
         
            
           
      
         

             
        

  
           
          
         






       
           


        
       
          
          

           

         
       
       
          


         
       
       


           

       

          
           




 

            




        
       
         
         




            
         

         
          
          
           
            
        


           

           

             
       


          


        
             



             
        
           

         
              


            
               





 




          

 


         
    

           
      
          
        
  
       
         
          

 

  
            

          
            
           
 



  
          
          
             
           
        

           
          
         

           
            
             
         
          



 



         

        
           
           
        



         


             
        
   

            


        

         
   
         



       

          



            
        
         

 

           
         
           
             
         
        

           



 

                 
             
          
          



 


          

        

 



 


         

           

          
  
        


   
           
           
   
  
             

 



 
 



       
      
 

            


         
        




          

           

           
        
       
        

         




 

        
          
         
        
          
         
            
           
         

     

          

      
          


          

          
         

        

 



 


 

             
          
       
         
    

          



 






 



      


     



       


    



   
          
           
            

 
 


              
           

       

          
            



         



       

       



 

          
         

             



         
          

       

          
    


       

  

           
       
           
            

       
          

 


 



 

          
         
  





          

         






 

         
         
        


             
            
        
                

             

               
         
             
         

             
            
           
    
             
 

             
          

  
        
      

 
  
            

         
           



             
              


 
           
           
            




 

             

 
     



          

         


          

           

 
            




      

            
        

        
             

          

            
         


 



 


 


























    







     







     




 





















    






    






    





    



 



             
             
           
  
   
            


   



 



 


  

              
             

          
    







              

         
       
           
          

 
               

            



        


              

          
       

           

          
         
       
         
               
            

 
            
          



 


            
  
            
          
         




Utvärderingen är godkänd av etikprövningsnämnd. Respondenterna fick förfrågan om 
deltagande skriftligt och muntligt. Samtliga respondenter informerades om vem som var 
huvudman och fick kontaktuppgifter till samtliga ingående forskare i projektet. De 
informerades om studiens syfte och aktuella metoder, samt om frivillighet och rätten att 
avbryta medverkan. Den skriftliga informationen fick respondenterna behålla (i form av 
bilaga). Respondenterna gav sitt samtycke till deltagande i studien och till behandling av 
personuppgifter i samband med information, förfrågan om deltagande och besvarande av 
frågor via enkät och/eller intervju. De kunde välja att endast delta i vissa delar av studien.  

Enkäterna förutsatte kodnycklar som förvarades skilt från utskrifterna i ett låst utrymme på 
UFFE. Endast forskarlaget hade tillgång till kodnycklar och kodlistor. I enlighet med gällande 
regelverk förvaras materialet förvaras i ett låst utrymme på UFFE och kommer därefter att 
förstöras.  

Utvärderingen bedöms inte ha medfört några särskilda risker för respondenter eller andra 
aktörer. Sammantaget kan de kunskaper som kommer av utvärderingen förhoppningsvis bidra 
till ett förbättrat (differentierat) stöd till målgruppen.  


         
           
           

          
           



 


          
           
            
          


          
  






 

       
            


 



 


    
          
          
          

        
          

             
      
           

            
           






         

           
          
         
         

            


          

          

          

         
 

          

         
        


        

          



 

           


  
          
        
   
      




          
       
           
        
         
         





























            
   







 
















 























 

     
          

   

       
  
            

           




    
         

 
  
         
   

 

           
        
 
             
            
        

        

      
  




            

        
        
               

         
           
        
              



 

          
       
       



          
         
       
         
   



           


        


           



         
       
      
 
  
           

            
            
           
        



 






 

  

            
           
             



  



            
          
         

 
              
       
            
           
             
           





            
            
           
             







            

             
         


 



 



         
    


           
            
          
          
          


            

        

     
           



  
 
            
          
         

               
           

               

         
             

            

 
            
            
         
           
               




 



 







          

        




           



      
     
      
      
     

         
       



         
          

  

           

           
              

     




       





              
 





 



           
           
         
   


       
           

 


           
         
  
           

          
          
         

            
       
            


           
   



            
         
        
             
          
         
         

         

   
        
    


 



 



           
          

      
 
          
         
           
          
          

          
           

         

   

            
   
          
         







   
 












  

 















  

   
 








        

            
        
           



 

          

             

            
          
      












 

 



 



           
       
           



            

            
 

          


              
            






           


              
  


 



 




        



 



 













  






   





   




 
           










   







    







    


      
          
    

             
           
 





            
           
           




 


       
           


            
    








  
         


       
         


       
         
              
           

           


          
            
           

             


 



 

























     

     




    




    






















    

    




   




   







   
















 






































             





         
         

               





 

          
       
          
               

            

   

             
             
          
            
        
   



 


 






    
    
    



   

    


          


           

         
   

    

            


    
         
      
        
           
         
            
   



 

           

           



 


 

 




 


   



 


   

 


   

    
    
    



           
            
   
        
 




     
             
         

            




  


    

             
             
         




 


             
          
        
            
           

 

          
           
 
             
             

         
       
      
              

        
          

         
           

            

             
             
                

            
     
            
             
           
          





          
               

   




 

          






 



 

 


         
               
          
           






          
            
            

 

            
            



 


 
      



          



      
         



           




           






 

            
         
      
    
             

        
        







          
 
 



      
               


            
         











           

       

           









 













            
         
           

         


          


             





                 



 

           



”Man har vuxit upp på ett sätt och vuxit som person. Och fått lära sig hur det är att vara på 
en arbetsplats, att man respekterar varandra. Allt det där var som ändå, man har bara gått i 
skolan förut i skolmiljö och så, så det var ganska nytt alltihop”. 

          
    
      


 



 






              



           

           



          
           
          




          

 

        
          
          
          


           



















 
























       
          
       





       
 
            
 
                

            
 
 

       

 
               
        

 
       
          



























 

          
         

 I nästa kapitel diskuteras de viktigaste resultaten i utvärderingen. Dessutom diskuteras 
potentiella utvecklingsmöjligheter vad gäller framtida satsningar på 
arbetsmarknadsinterventioner som riktar sig till unga vuxna.  
 
 
 
 
 

 



 


Det övergripande syftet med utvärderingen var att undersöka intentionerna med, samt 
genomförandet och resultatet av Umeå kommuns satsning på ungdomsjobb (UKSU). 
Utvärderingen genomfördes utifrån fyra frågeställningar. Resultaten i förhållande till dessa 
fyra frågeställningar redovisades i de föregående kapitlen.  
 Sammantaget kan man säga att UKSU förväntades fungera på följande sätt; rekryteringen 
skulle vara differentierad, där den första omgången utgick från formella meriter medan de två 
efterföljande omgångarna i större utsträckning riktade sig till ungdomar längre från 
arbetsmarknaden. Dessutom skulle rekryteringsprocessen utgå från ungdomarnas 
intresseområden. Tillsammans med att ungdomarna skulle vara en del av lärande och 
stödjande arbetsplatser antogs rekryteringsförfarandet bidra till att ungdomarna trivdes på 
arbetsplatsen, men också utveckla yrkesrelaterade färdigheter. Trivseln och färdigheterna 
antogs i sin tur leda till ökad motivation till arbete och utbildning inom det yrkesområde de 
varit verksamma. Dessutom skulle de få en ökad tilltro till sina egna förmågor samtidigt som 
de skulle stå bättre rustade för konkurrensen på arbetsmarknaden eftersom de hade 
dokumenterade arbetslivserfarenheter. Dessa förändringar antogs i sin tur bidra till att 
ungdomarna hade ökade möjligheter till arbete och försörjning, men också att kommunen 
skulle ha större rekryteringsmöjligheter till sin verksamhet. Av analysen kunde man se att de 
antaganden som kom till uttryck i interventionsteorin, med några undantag, hade stöd i teori 
och tidigare forskning.  
 Av utvärderingen har det framgått att intentionerna med satsningen genomfördes i stor 
utsträckning. När det gäller resultaten fanns det variationer. Å ena sidan hade de ungdomar 
som deltagit i satsningen inte högre motivation till arbete och utbildning än de som sökt, men 
inte fått ungdomsjobb. Å andra sidan hade ungdomar med arbete, oavsett om de haft 
ungdomsjobb eller inte, både högre motivation och en större tilltro till sina förmågor än de 
som var arbetslösa och i vissa fall även de som erhöll försörjningsstöd. Det framgick också att 
20% av de ungdomar som hade haft ungdomsjobb hade någon form av anställning vid Umeå 
kommun i slutet av 2013.  
 Även om satsningen i många avseenden genomfördes i enlighet med dess intentioner 
fanns det avvikelser från interventionsteorin, men också resultat som manar till ytterligare 
reflektion. Det är dessa frågor som belyses i det följande.  
 

I dess nuvarande utformning var det inte möjligt för kommunen att, fullt ut, ha kontroll över 
om interventionsteorins avsikter infriades. Istället villkorades satsningen av såväl 
samhälleliga strukturer som av ungdomars individuella ställningstaganden. Ett exempel var 
antagandet att ungdomsjobbet kvalificerade ungdomarna för a-kasseersättning. Satsningens 
antaganden var korrekta i så motto att reglerna säger att det krävs 6 månaders anställning för 
att kvalificera sig för inkomstrelaterad a-kasseersättning. Däremot krävs även att man varit 
medlem i en a-kassa i minst 12 månader före arbetslösheten för att kvalificera sig för a-
kasseersättning. Huruvida ungdomarna var kvalificerade för inkomstrelaterad a-
kasseersättning eller inte efter att ungdomsjobbet avslutades var därmed avhängigt deras 
personliga ställningstagande före tidpunkten de påbörjade sin anställning. I så motto 
villkorades satsningen inte enbart av statliga regler och riktlinjer utan även av unga vuxnas 
personliga förutsättningar och överväganden. Således är kvalifikationen för a-kassa något som 
stod utanför satsningens kontroll med inte mindre än att ungdomsjobbens längd hade varit 12 
månader, vilket också var ett av alternativen i det initiala skedet under 2010 (se kapitel 6). Ett 
annat alternativ hade kunnat vara att de ungdomar som skulle vara aktuella för ungdomsjobb 
skulle ha varit anknutna till a-kassa minst 6 månader innan de påbörjade sin anställning. Detta 



 

skulle dock riskera att stänga ute ungdomar som står långt från arbetsmarknaden och är i 
störst behov av olika typer av arbetsmarknadsinterventioner.  
 Ett annat exempel på att möjligheterna villkorades var ambitionen att rekrytera i enlighet 
med könsfördelningen bland arbetslösa ungdomar.     

            
             
 
            


            

         
 




          

        






            
           
              


      


              

              
 
            
  
        
         
            
           
              






 


          
       
           

           
           
          
          
            

             

 
             

          

   
          
          
           



        

            
            

 

            
            

         
     
         
          
           

          

     
       



              




 

         
   

         

            
       
            


         
       
          
         

           
        
       
 
              

  
              

          




          
         
             
       

            
   


            
 
             
            


             
          

  



 


          


         



         


       


         
    


      


    


         


        


 





            


            
          


            


          





 

          











     


          








  


         


        
      




       


          


           


       
           





 

         


          






      





           
         


              





      



        



            


      


    


         


           





 





        


           


           
     









 



 






 
 
 
 
 
 
  om ingenting görs?

 



 
 Hur förväntar du dig att denna satsning påverkar orsakerna till 

ungdomsarbetslösheten så att problemet blir löst, minskar i omfattning eller 
förhindras att öka i omfattning? 

 Vilken annan möjlig påverkan kan den här satsningen ha? 
 På vilket sätt kommer projektets påverkan att vara önskvärd? 




 
 
 
 


 






 



 





 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 


 



 




         
          
            
  


    

               

          

         
             
         
       

            
           
          
          

            

 



 
 
 


 
  
  
  
 
  
  

 
 
 
 






